9. 4. 2017 - Květná neděle - světový den mládeže
• Při sbírce na zmírnění následků po požáru se minulý týden vybralo
100 000 Kč a tato částka se předá na OÚ Velký Ořechov. Děkuji za vaši
štědrost.
• Děkuji všem, kteří jste věnovali postní almužnu.
• Dnes bude křížová cesta ve 14 h. a od 14 do 16 h. bude možné přistoupit
ke svátosti smíření.
Zelený Čtvrtek 13. 4. - den modliteb a postu za zabité misionáře
• Na Zelený čtvrtek mají vždy svůj velký svátek všichni kněží, protože
v ten den si připomínáme mimo sv. oltářní také ustanovení sv. kněžství.
Kněží tento svůj svátek slaví s biskupy v katedrále při mši v 9:30, na
kterou bych také rád pozval ministranty. Předpokládaný odjezd ve čtvrtek
ráno bude z Ořechova v 7:30 h., s sebou je třeba si vzít ministrantské
oblečení. Návrat ve 14 h. Prosím ty, kteří by chtěli se mnou jet, ať se
přihlásí.

Velký pátek 14. 4.
• Do pokladničky u Božího hrobu budeme přispívat svým darem křesťanům
ve Svaté zemi.
• Velký pátek je dnem přísného postu, tímto dnem začíná novéna
k Božímu milosrdenství.

Bílá sobota 15. 4.
• Nácvik na ministrování ve svatém týdnu bude ve čtvrtek v 15 h. a v pátek
a v sobotu v 9 h.
Prožíváme nejkrásnější svátky křesťanského roku, prosím rodiče, abyste
umožnili dětem účastnit se velikonočního třídenní – bohoslužeb na Zelený
čtvrtek (17:30), Velký pátek (16:00) a Bílou sobotu (20:00).
Ministranty a děvčata ze scholy prosím, aby se zapsali do rozpisu na
adoraci u Božího hrobu.

Neděle 16. 4.
• Příští týden bude sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář. Na závěr mše
bude žehnání pokrmů.
• Svátost křtu přijme Marek Úředníček z Částkova.

• V sobotu 22. dubna si chtějí udělit svátost manželství Martin Skovajsa
(Kelníky 41) a Vladimíra Bednaříková (Svárov 51).
• Farní tábor bude letos od 6. do 12. srpna 2017 opět na faře v Hovězí,
cena 1700 Kč, odevzdání přihlášek do 30. dubna. Plakátky i přihlášky
k vyzvednutí vzadu v kostele na lavicích.

