24. 9. 2017 – Slavnost posvěcení kostela sv. Václava - pouť
• Od tohoto týdne budou bohoslužby bývat jako v zimním období.
• Přeji požehnanou pouť.
• Sbírky na opravy kostela minulý týden byly 15 417 Kč (v
Částkově 2074 Kč a v Kaňovicích 2184 Kč). Děkuji za vaše
štědré dary. Zároveň děkuji za přípravu pouti, za úklid, výzdobu,
zpěv, ministrování atd.
• V pondělí při mši bude 3. skrutinium „o životě“ v rámci přípravy
na křest naší katechumenky Lucie (prosím o modlitbu za ní a její
rodinu).
V pondělí po mši v 19 h. bude na faře setkání pastorační rady.
• V úterý bude na Velehradě pouť k příležitosti zasvěcení se
Neposkvrněnému srdci Panny Marie.
V 17 h. přivítání a uctění putovní sochy Panny Marie Fatimské
v bazilice. Po modlitbě růžence v 18 h. slavení mše sv. odevzdání
se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
• Ve středu, v předvečer slavnosti sv. Václava, když se převáží
lebka sv. Václava z Prahy do Staré Boleslavy v 18 h., při
vyzvánění zvonů, bych chtěl vyzvat k modlitbě za národ.
• V pátek 6. října po mši v 19 h. jsou na faru zvaní muže, kteří by
se chtěli spolu modlit. Jako ženy mají modlitby matek, tak bych si
přál, aby tady vznikla skupinka mužů, nejen otců, která bude
pomáhat naší farnosti a rodinám ještě jinak než jen prací.
• V sobotu 7. října si chtějí udělit svátost manželství Lucie Juříková
z Částkova, č.p. 144 a Petr Jurák z Částkova, č.p. 14.
Jménem otce arcibiskupa Jana Graubnera zvu všechny na pouť
děkanátu Zlín a Vizovice za obnovu křesťanských rodin a nová
kněžská povolání na Sv. Hostýn, která se letos uskuteční v sobotu
7. října.

PROGRAM NA SV. HOSTÝNĚ
V 15 h. cesta světla nebo růženec v bazilice,
16 h. adorace,
17 h. mše svatá.
Odjezdy autobusu:
13:00 Částkov; 13:05 Velký Ořechov (dolní zastávka, pak horní); 13:10
Dobrkovice; 13:20 Kaňovice; 13:25 Hřivínův Újezd; 13:30 Doubravy.

Modlitba za národ v předvečer slavnosti sv. Václava
Bože, Otče nás všech, děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko – naši krásnou
a úrodnou vlast. Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit proti
nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním. Prosíme Tě, dej nám i dnes potřebné
vůdčí osobnosti všude, kde chybí. Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov
a veď nás, abychom žili ve vzájemném porozumění a každý na svém místě po
vzoru sv. knížete Václava zodpovědně konali svůj úkol. Staň se tak skrze Krista,
našeho Pána. Amen

