21. 1. 2018 – 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
• Dnes je sbírka na opravy kostela.
• Sbírka u jesliček na České biblické dílo na podporu překladů Bible
pro Togo a Tanzanii byla 9 843 Kč. Děkuji za štědré dary.
• Děkuji všem, kteří se zapojili do organizace farního plesu, za dary do
tomboly, za jakoukoliv podporu i za účast všem, kteří jste přijali
pozvání.
• Dnes v 18 h. bude adorace k příležitosti modlitby za jednotu
křesťanů a za prezidentské kandidáty, aby jejich srdce Pán proměnil
podle Srdce svého.
• Ve čtvrtek dopoledne budu navštěvovat nemocné na Kelnikách.
Večer v 18 h. bude na faře setkání rodičů a dětí, které by letos chtěli
přistoupit k 1. sv. přijímání.
• V sobotu 27. 1. při mši sv. v 10:30 v kostele Panny Marie na Jižních
Svazích ve Zlíně budu mít spolu s dalšími 4 kněžími (P. Pavel
Macura z Bílovic, P. Jan Liška z Vracova, P. Pavel Martinka
z Provodova a P. Jiří Štorek z Mladočova u Litomyšle) sliby salesiánských spolupracovníků. Na tuto událost vás, milí farníci, rád zvu.
• V pátek 2. 2. na svátek Uvedení Páně do chrámu bude ve Zlíně
ministrantský florbalový turnaj.
Večer při mši pak bude zde na Ořechově představení dětí,
provokomunikantů.
• Děkanát Zlín vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici děkanátní
účetní. Více informací naleznete na nástěnce kostela a na stránkách
ŘKF sv. Filipa a Jakuba Zlín www.farnostzlin.cz
• 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,- Hřivínův Újezd
19 746,(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,-)

VÝZVA OTCE ARCIBISKUPA JANA K ADORACI ZA VOLBY
Všem farnostem Arcidiecéze olomoucké
Drazí bratři,
už před parlamentními volbami jsem vyzval všechny k modlitbám a konkrétně jsem
poprosil o uspořádání hodinové adorace ve farnostech. Vyjádřil jsem přání, aby se taková
adorace konala před každými volbami. Vím, že v některých farnostech se to tak dělá.
Z některých se mi ozývají farníci, že by rádi, ale…
Proto se na Vás obracím znovu s prosbou, abyste našli vhodný čas a aspoň v sídelních
farnostech upořádali hodinovou adoraci za náš stát a za šťastnou volbu jejího prezidenta.
Ze života víme, jak je pro každou organizaci důležité mít dobré vedení. Při volbách se
nehledá ideální člověk, ale nejlepší z možných, a jako věřící pak víme, že Bůh může dát
mnoho milostí potřebných k správnému naplnění úřadu, pokud o ně prosíme. Z Bible
známe příklady, kdy Hospodin použil jako své nástroje i pohanské vladaře, kteří ho neznali.
My, kteří jsme dostali dar víry, jsme poznali, jakou moc jsme dostali v modlitbě. Kdo jiný,
než my, by měl vyprosit potřebné Boží dary pro naši zemi, národ a jeho představitele.
Nebyli bychom správnými křesťany, kdybychom se spokojili s dnes moderní kritikou či
naříkáním, nebo jen byli aktivní. To je důležité, ale v modlitbě nás nikdo nenahradí.
V Liturgii hodin jsme v úterý četli slova sv. Ignáce Ant.: „Snažte se častěji scházet
k eucharistii a k Boží oslavě. Když se často shromažďujete, hroutí se moc satanova a
jednota vaší víry láme jeho hrozbu.“
Pozvěte, prosím, mým jménem všechny své farníky ke společné adoraci. Upřímně Vám
děkuji za spolupráci.
S přáním všeho dobra od Pána zdraví a ze srdce žehná + Jan Graubner, arcibiskup
olomoucký

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.

