14. 5. 2017 – 5. neděle velikonoční
• Dnes přijme svátost křtu Eliška Horňáková z Velkého Ořechova, Josef
Kašpárek a Klára Krajčová z Kaňovic, Sofie Sedlářová z Březolup, Aneta
Krajčová z Kroměříže a Filip Mikláš z Malenovic. Lucie Valentová
z Pašovic poprvé přistoupí ke svatému přijímání. Mám velkou radost
z těchto událostí, jsme svědky velké Boží štědrosti, když nám dává
odpuštění a lásku, kéž se z toho raduje celé naše farní společenství i
farnosti, kde tito žijí.

• V pátek budu navštěvovat nemocné v Dobrkovicích a v Kaňovicích.
• V sobotu si připomeneme v Dobrkovicích 20. výročí požehnání kaple. Při
té příležitosti naší farnost navštíví otec Hubert a otec Stanislav.

• V sobotu 20. 5. chtějí na Provodově uzavřít církevní manželství Jaroslav
Janča (Kelníky 19) a Kateřina Plášilová (Provodov 281).

• Příští neděli bude sbírka na opravy kostela.
Příští neděli v 18 h. bude u křížku nad Kaňovicemi májová pobožnost.
Jubilejní rok Fatimy - podmínky k udělení plnomocných odpustků
Pro důstojné prožití oslav stého výročí zjevení ve Fatimě, z rozhodnutí papeže Františka,
je jubilejní rok obdarován plnomocnými odpustky, od 27. listopadu 2016 až do 26. listopadu
2017.
Plnomocné odpustky jubilea se udělují:
a) věřícím, kteří vykonají pouť do Fatimy a s úctou se zúčastní některé z oslav nebo modliteb
ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče nás“, vyznání víry (Credo) a budou vzývat Pannu Marii
Fatimskou;
b) věřícím, kteří se zbožností uctí sochu Panny Marie Fatimské, která je slavnostně
vystavena k veřejné úctě v jakémkoliv chrámu, oratoři či na vhodném místě, ve výroční dny
zjevení (13. den v měsíci od května do října 2017) a kdo se s úctou zúčastní oslav v modlitbě
ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče nás“, vyznání víry (Credo) a bude vzývat Pannu Marii
Fatimskou;
c) věřícím, kteří vzhledem ke svému věku, nemoci nebo z jiného vážného důvodu nemohou
cestovat, činí pokání ze všech svých hříchů s pevným předsevzetím splnit, jakmile jim to
bude možné, tři podmínky níže uvedené, před malou soškou Panny Marie z Fatimy,
ve výročních dnech zjevení, duchovně ve spojení s oslavami jubilea, odevzdají s důvěrou
Milosrdnému Bohu skrze Pannu Marii své modlitby a bolesti nebo oběti jejich vlastního
života.
K získání plnomocných odpustků je třeba, aby věřící, kteří konají pravé pokání a naplněni
láskou, musí splnit obvyklé podmínky: svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl
papeže.

Celostátní setkání mládeže probíhá v duchu světových dní mládeže a koná se v České
republice přibližně jednou za 5 let.

Pro koho
Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve
společenství mladých lidí. (Horní věková hranice neplatí pro kněze, řeholníky, řeholnice,
spolupracovníky a výjimky na základě domluvy s Arci/Diecézním centrem pro mládež).

Kdy a kde:
V Olomouci od 15. do 20. srpna 2017.

Za kolik
950 Kč - zvýhodněná cena při přihlášení do 31. 5. a přijetí platby na účet do 12. 6.
1 200 Kč - přihlášení do 30. 6. a přijetí platby do 14. 7. 1 400 Kč - přihlášení později od 1
600 Kč - příspěvková cena na podporu setkání 2 900 Kč - reálná cena

Přihlášení
Přihlašovat se můžeš přes elektronickou přihlášku. Přihláška je závazná. Na zadanou
emailovou adresu Ti přijde potvrzovací email s ID kódem, který slouží jako variabilní nebo
specifický symbol a k ověření stavu Tvé přihlášky.

Program
Program bude velmi pestrý a bohatý, takže si v něm může najít každý něco zajímavého:
např. setkání s přáteli a poznávání nových lidí, zajímavá témata přednášek, kvalitní
přednášející, nevšední slavení eucharistie, poutavé katecheze, osobní setkání s biskupy,
skvělá hudba, sport, kreativní dílny,… Dokonce se chystá program i pro rodiny v sobotu
19. srpna 2017.

Motto: „Nebojte se!“
Pouť rodin: https://olomouc2017.signaly.cz/1608/pout-rodin
V rámci Celostátního setkání mládeže zveme rodiče a rodiny s dětmi na Den s rodinami,
který se koná v sobotu 19. srpna 2017. Dopoledne bude katecheze a mše sv. Odpoledne
bude speciální program plný zamyšlení, kultury, umění, výstav. Zveme všechny rodiny!

