25. 6. 2017 – 12. neděle v mezidobí
• Sbírka na opravy kostela minulý týden byla 16 500 Kč
(Kaňovice 2 079 Kč, Částkov 2 240 Kč). Děkuji Vám
za vaše štědré dary.
• Dnes přijme svátost křtu Adéla Gajdůšková z Doubrav.
• V pátek v 18 h. bude k zahájení prázdnin na faře táborák
s možností přenocování do pátku (příslušenství s sebou).
• V neděli 2. července v rámci poutě v Hřivínově Újezdě si
připomeneme 120 let kaple.
• Pěší pouť na Velehrad v pondělí 4. 7. 2017: Z Ořechova
vycházíme v 9 h. Nutné věci k přenocování na Velehradě,
je možné donést na faru, aby se mohli převézt autem. Na noc
budeme v klášterní zahradě sester sv. Cyrila a Metoděje.
• Děkuji farníkům z Újezda za úklid kostela v červnu. V červenci
bude mít úklid na starosti Velký Ořechov. Děkuji všem, kteří se
zapojujete za vaši ochotu a obětavost.
• V neděli 2. července po mši v 9:45 bude schůzka rodičů dětí,
které pojedou na tábor.
• V sobotu 8. července si chtějí ve Velkém Ořechově udělit svátost
manželství Radek Juřík a Zuzana Vajdíková z Šarov č. p. 108.
Otevře se znovu u nás Kurz pastoračních pracovníků?
Pokud se najde dost zájemců, bude od října, po pěti letech, Kurz
pastoračních pracovníků. Vše má probíhat v klášterní budově Regina
každou druhou sobotu od 8 do 13:30 h. Kurz bude zakončen v dubnu 2018
závěrečnými testy a předáním diplomů.
Kurz je určen těm, kteří chtějí pomáhat ve farnostech v péči o děti,
mládež, nemocné, vedením různých společenství, pomáhat při zajišťování
různých liturgických slavností. Absolvování kurzu má také posloužit k
oprávnění pomáhat s podáváním svatého přijímání.
Kurz je otevřen také pro každého, kdo má zájem stát se „uvědomělejším“
křesťanem a cítí zodpovědnost předávat svou víru doma i lidem kolem sebe.
Kdo má zájem se účastnit, ať se mi přihlásí.

