21. 5. 2017 – 6. neděle velikonoční
• Dnes je sbírka na opravy kostela. Příští týden bude sbírka na
křesťanská media.
• Dnes v 18 h. bude u křížku nad Kaňovicemi májová pobožnost.
• V pátek budu navštěvovat nemocné v Kelníkách.
NEDĚLE 28. května
• Bude pouť k patronce rodin, sv. Zdislavě, na Kelníkách.
Přijďte prosit na pouť za své rodiny. Mši bude slavit
P. Jan Rajlich OP z Uherského Brodu. V 10:15 bude u dětského
hřiště směrem k Pasekám požehnán nově opravený kříž.
• Svátost křtu přijme Johanka Juráková z Částkova.
• Také bych vás chtěl příští neděli pozvat na májovou pobožnost
k nové kapličce sv. Františka v Dobrkovicích, kterou včera
odpoledne požehnal otec Hubert.
Kaplička se nachází při cyklostezce směrem na Maršov.
FARNÍ POUŤ NA SV. HOSTÝN v sobotu 27. 5. 2017
• Pojedeme třemi autobusy a ještě máme 20 míst volných, chtěl
bych poprosit rodiče, abyste přijali pozvání na pouť a vzali
s sebou i své děti.
Odjezdy autobusů:
7:00 Částkov a Dobrkovice
7:05 Kelníky a Kaňovice
7:10 Velký Ořechov a Hřivínův Újezd
7:15 Doubravy
Program:
8:30 pobožnost cesty světla (začátek je z autobusové točny po schodech
dolů cca 50m); 10:15 mše; po mši následuje přestávka třeba na oběd;
13:00 požehnání; 15:00 plánovaný odjezd z parkoviště autobusů (pod
zastávkou ČSAD cca 100m).

V sobotu 27. května bude zároveň pouť křesťanských médií. Mše v 10:15
bude vysílána Proglasem a Tv Noe (celebrant: pomocný biskup brněnský
Mons. Pavel Konzbul). Ve 12 h. bude u pódia polední modlitba Vesel se,
nebes Královno také vysílaná Proglasem a TV Noe, odpoledne od 13:30
bude na pódiu doprovodný program i program pro děti.

PĚŠÍ POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ
Zahájení mší v pátek ráno na Svatém Hostýně s cílem v neděli na Velehradě.
Máme k dispozici doprovodné vozidlo a přespáváme v tělocvičnách. Pouť
bude doprovázet otec Jiří Putala, z Chropyně.
Termín: 23. - 25. června 2017
Přihlášky: vyplňte prosím tento on-line přihlašovací formulář
Kontaktní osoba: Peter Markovič, 587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz

