16. 7. 2017 – 15. neděle v mezidobí
• Dnes je sbírka na opravy kostela.
• V případě mé nepřítomnost ve farnosti se v nutných případech
můžete obracet na P. Václava Fojtíka z Březnice (tel. 739154251).
• V pátek budu navštěvovat nemocné v Dobrkovicích, Kaňovicích
a Kelníkách.
• V sobotu 22. 7. chtějí mít v Suchově (ŘKF Boršice u Blatnice) svatbu
Petra Fanturová z Kelníků č. p. 12 a Jaroslav Janéska ze Suchova č. p. 60.
• V sobotu 29. 7. chtějí mít na Provodově svatbu Marcela Petruláková
a Lukáš Gofroň z Hřivínova Újezda č. p. 142.
• V neděli 6. 8. budeme mít farní pouť na Provodov. Opět je možné jít
pěšky z Kaňovic v 10:30 nebo jet autobusem. Mši budeme mít ve 14:30.
• V sobotu 9. 9. 2017 se uskuteční v Uherském Brodě Ministrantská pouť.
Prosíme duchovní správce nebo vedoucí ministrantů, aby začali své kluky
přihlašovat přes formulář na www.ministranti.info.
Pomocní biskupové pro Arcibiskupství olomoucké
O Slavnosti svatých Cyrila a Metoděje jmenoval papež František novými
pomocnými biskupy: Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka.
Všem děkuji za modlitby o nového biskupa. Asi jste se modlili dobře, když
jsem dostal zrovna dva. Doufám, že nyní budeme moci lépe zvládat i některé
úkoly biskupa, na které zatím nebylo dost sil, a dělat více pro budování Božího
království. Těším se na spolupráci spolupráci s nimi. Vím, že růst Božího
království není našim dílem, nýbrž Božím, ale Pán ve své velkorysosti nás pozval
za spolupracovníky a jako ve své pokoře udělal příchod Spasitele závislým na
Mariině ano, tak počítá i s otevřeností a nasazením těch, kterým dal účast na svém
kněžství.
S vděčností Bohu za jeho dary i Vám za spolupráci ze srdce žehná a o další
modlitbu prosí Jan Graubner, arcibiskup.
Biskupské svěcení bude 14. 10. 2017 v 10 hodin
v katedrále sv. Václava v Olomouci.
Všichni věřící jsou na svěcení srdečně zváni. „Jde o velkou událost celé
místní církve. Svěcení není soukromou záležitostí kandidátů a jejich přátel,
apoštolská církev se vytváří kolem apoštolů a jejich nástupců,“ připomíná
arcibiskup Jan a prosí všechny věřící o další modlitby za nové biskupy, ale také o
aktivní zapojení do života ve farnostech. „Jak vidíme, Bůh je štědrý. Budeme-li na
jeho dary velkoryse odpovídat, porostou důvody naší naděje,“

