14. 1. 2018 – 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
17. ledna r. 1953 zemřel P. Ignác Stuchlý, SDB, služebník Boží

• Příští týden bude sbírka na opravy kostela.
• Přijměte pozvání na farní ples, který se bude konat v sobotu 20. ledna na
Ořechově. Stejně jako v minulých letech můžete přinášet své dary do
tomboly zástupcům farní rady. Lístky na ples se budou prodávat v pondělí
od 16 do 17 h. na faře nebo v jednotlivých obcích u zástupců farní rady.

• V pátek budu navštěvovat nemocné v Dobrkovicích a v Kaňovicích. V pátek
večer po mši bude na faře setkání biřmovanců.

• V sobotu v 10 h. bude zdobení sálu. Prosím, abyste přišli, kdo můžete
s výzdobou pomoci.

• Tříkrálová sbírka 2018: celkem se vybralo v naší farnosti 118 970,Velký Ořechov 30 483,- Kelníky 10 265,- Částkov 16 137,Dobrkovice 12 900,- Kaňovice 12 522,- Doubravy 16 899,(r. 2017: Velký Ořechov 33 134,- Kaňovice 10 230,- Kelníky 10 230,- Doubravy 15 437,Částkov 15 960,- Dobrkovice 11 965,- Hřivínův Újezd 16 752,-)

• Společenství živého růžence z Velkého Ořechova oznamuje, že za rok 2017
poslalo naší adoptivní dceři Priyance 4 900 Kč. Na misijní sirotky poslalo
11 200 Kč. Celkem za celý rok jsme poslali 16 100 Kč. Za 15 let od r. 2002
až do r. 2017 jsme na tyto účely poslali 300 420 Kč. Je to úctyhodná částka.
Jen díky štědrosti naších členů jsme umožnili chodit do školy 3 dětem a
zachránili život mnoha misijním sirotkům. Za to všem patří velký dík. I paní
Mikeskové za koordinaci sbírek.
Od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů
K této příležitosti můžeme využít modlitbu
za blahořečení arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana:
Všemohoucí Bože, skrze spolupatrony Evropy sv. Cyrila a Metoděje jsi dal slovanským
národům poznat Tvé jméno. Pane, obdivuhodný ve svých svatých, na jejich přímluvu
připoj k zástupu nebeských ochránců ke slávě na oltáři také svého věrného služebníka
Antonína Cyrila Stojana.
Panno Maria, Matko jednoty, on ve Tvé svatyni čeká na své vzkříšení a svou oslavu.
Tobě zasvětil všechny své nadměrné práce a námahy pozemského života, aby se co
nejdříve splnil poslední odkaz Pána Ježíše: Aby všichni byli jedno.
Dej, aby tato naše práce nebyla marná, abychom spolu s ním v jednotě víry a v čisté
lásce jedněmi ústy a jedním srdcem slavili v jedné Církvi vznešené jméno tvého Syna,
který žije a kraluje na věky. Amen.
Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci.

