23. 7. 2017 – 16. neděle v mezidobí
• Sbírka na opravy kostela minulý týden byla 17 354 Kč
(v Částkově 2 441 Kč a v Kaňovicích 2 249 Kč).
• V případě mé nepřítomnosti ve farnosti se v nutných případech můžete
obracet na P. Jaroslava Kapuše z Prakšic (tel. 725 175 214).
• V sobotu 29. 7. chtějí mít na Provodově svatbu Marcela Petruláková
a Lukáš Gofroň z Hřivínova Újezda č. p. 142.
• V neděli 30. 7. bude mít křtiny Denisa Bednaříková z Uh. Brodu.
• V sobotu 5. 8. chtějí mít na Velehradě svatbu Ondřej Zábojník
(Částkov 126) a Helena Stachová Uherské Hradiště, Sadová 1479.
• V neděli 6. 8. si vykonáme farní pouť na Provodov.
Z Kaňovic se vydáme pěšky v 10:15.
Autobus pojede ve 13 h. z Částkova, 13:05 z Velkého Ořechova, 13:10 z Dobrkovic,
13:15 z Kaňovic, 13:20 z Újezda a v 13:25 z Doubrav.
Mše sv. ve 14:30. Přede mší bude modlitba růžence.
Poutní bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné na Provodově:
Sobota 5. srpna:
17:30
Neděle 6. srpna:
9:00
10:30
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.
ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN A UČITELŮ na Svatém Hostýně
Srdečně zveme všechny rodiny a pedagogy na Arcidiecézní pouť rodin a učitelů K PANNĚ
MARII SVATOHOSTÝNSKÉ. Uskuteční se v sobotu 29. srpna 2017
Výběr z programu:
10.15 POUTNÍ MŠE SVATÁ na venkovním pódiu
- hlavní celebrant Mons. Jan Graubner
- zpěvem a hudbou doprovodí Děcka ze Skoronic
12.30: KONCERT scholy Děcka ze Skoronic
13.00: PROGRAM pro děti a dospělé
• PŘEDNÁŠKA MUDr. Jitky Krausové, (jídelna poutního domu č. 3 - 2. patro)
• Loutkové DIVADLO Dana Taraby PRO DĚTI (sál poutního domu č. 3 - 2. patro)
• STANOVIŠTĚ PLNÉ HER A SOUTĚŽÍ PRO DĚTI (louka za pódiem)
• OCHUTNÁVKA receptů Luboše Nágla
• AUTORSKÉ ČTENÍ Mgr. Magdy Strejčkové
• SKÁKACÍ HRAD
• FOTOKOUTEK
15.00–15.30: RŮŽENEC pro seniory v bazilice
15.30: svátostné POŽEHNÁNÍ

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na Svatém Hostýně
se bude konat o víkendu 6. - 8. října 2017.
Duchovní obnovu povede P. ThDr. Jan Balík.
Je připraven souběžný program pro rodiče i děti.
Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli.
Náplní víkendu jsou: promluvy kněze, společná modlitba, adorace, mše sv., možnost svátosti
smíření nebo rozhovoru s knězem.
Pro děti jsou připraveny katecheze a hry.
Začíná se v pátek mší v 17 h. a končí v neděli obědem.
O víkendu je zajištěno celodenní stravování (možnost domluvy) a ubytování v pokojích se soc.
zařízením.
Bližší informace a online přihlašovací formulář.
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, tel.: 587 405 292,e-mail: zaboj@arcibol.cz

Víkend budiž pochválen
Víkend je tu, tak není důvod nepokračovat v našem putování za církevní historií
a současností. Ve třetím díle se podíváme na akce, které stojí za pozornost
právě v těchto dnech.

Králíky
Matka Boží zde na město shlíží ze stejnojmenné hory, ale nebojte, pokud jste se inspirováni
minulým dílem vydali na Cvilín, nemůže vás při cestě na Horu Matky Boží v Králíkách nic
zaskočit. Zvláště když půjdete pěšky například od Svaté Trojice - místa v lesích s kaplí ve stylu
novogotické cihlové architektury (i zde se hodí odkaz na naše minulé putování po Slezsku). V
srpnu zde proběhne několik poutí, na něž vás zveme.
Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie v úterý 15. srpna 2017 zde budou v poutním kostele
slouženy mše svaté v 10.00 hod. a v 17.00 hod. Následující neděli 20. srpna 2017 bude poutní
mši v 10.00 hod. celebrovat kardinál Dominik Duka OP. Po této bohoslužbě zde předseda
ČBK požehná pamětní desku připomínající období internace v 50. letech 20. století a čtyřicetileté
působení Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie na tomto poutním místě
(vzpomínáte na první díl seriálu?). Více na http://www.bihk.cz.

Byli jste někdy v Rumburku?
Ne? Díky zprávám z médií k tomu asi moc motivovaní nebudete, ale my jeden duchovní důvod
známe. Je jím Loreta, kterou tu letos můžete navštívit zvláště kvůli 310 letům od dostavby a
posvěcení této kaple. 25. července se zde k tomuto výročí uskuteční mše svatá se začátkem v
15.00. Podrobnosti na https://www.dltm.cz/kalendar-akci.

Kdo uhodne, kde je nejvyšší věž v republice, má ...
Nelze říci nic jiného, než že pivo, neboť nejvyšší věž v republice je v Plzni. Honosí se jí zdejší
katedrála sv. Bartoloměje a prohlédnout si ji můžete při speciální komentované prohlídce již
dnes, od 20.30. Další informace hledejte na webu plzeňského biskupství.
Pro úplnost doplňme, že druhá nejvyšší kostelní věž u nás je dle Wikipedie v Olomouci (katedrála
sv. Václava), třetí místo pak zaujímá věž v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Dny víry nyní na Šumavě
Již tuto neděli, 23. července, proběhnou v Sušici Dny víry. Čekají vás přednášky, Nikodémova
noc, koncerty, promítání filmů, ... Podrobnosti na webu českobudějovické diecéze.

A co ještě ve Žďáru?
Zeptáte se asi, když se budeme bavit o tom, co lze navštívit v tomto městě na území brněnské
diecéze. Všichni, kdo zde chtěli být, tady nejspíše již i opakovaně byli a pro ty, kteří mají raději
svou TV, supermarkety či multiplexy zde asi budou mít těžké pořízení.
My ale víme, že zde letos i skalní milovníci Santiniho přeci jen něco naleznou: můžete zajít
navštívit tzv. Dolní hřbitov, který ve městě na popud opata Václava Vejmluvy navrhl J. B.
Sanitnin-Aichl. To vše se děje u příležitosti Roku baroka a představení čtyř opravených barokních
soch na klášterním mostě. Každý víkend o prázdninách a počátkem září. Více informací
hledejte na stránkách farnosti Žďár nad Sázavou II, nebo brněnského biskupství.

Svatá Anno, oroduj za nás
Můžete se již tento víkend modlit na místě, kde byste to asi nečekali. Stará Voda je poutní místo,
které se probouzí k životu ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Obloukem se tak vracíme
tam, kde jsme minule skončili. Zaniklá obec a poutní místo s Královskou studánkou sice patří do
olomoucké arcidiecéze, ale není odsud daleko do Oder, které již patří pod diecézi ostravskoopavskou.
I toto poutní místo je dobrá učebnice dějepisu v praxi: postupně se zde, po vysídlení německého
obyvatelstva, zřízení vojenského prostoru a devastaci sovětskou armádou, díky armádě české a
skautům, obnovuje poutní kostel i přilehlé okolí s ambity; více se o tom dočtete zde.
Sobotní (22.) mše svatá zde v poutním kostele sv. Jakuba Většího a sv. Anny začíná v 10.00, v
neděli 23. července pak můžete zavítat na odpolední program se mší svatou od 15.00.
Podrobnosti na www.doo.cz.
A jak se sem dostat? Lze využít auto či autobus, autor článku však skromně doporučuje přivstat
si, a vydat se na cyklopouť např. ze Svatého Kopečka u Olomouce; cesta to nebude jednoduchá,
ale podíváte se tak do krásného a liduprázdného koutu naší země.
A co bude po víkendu? Vydáme se do muzea ...
(s využitím informací jednotlivých biskupství)

