11. 2. 2018 – 6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Panny Marie Lurdské - světový den nemocných
• V pátek budu navštěvovat nemocné v Kaňovicích a v Dobrkovicích.
• V sobotu 17. února bude adorační den farnosti. Den vzájemných
modliteb naší farnosti a bohoslovců olomouckého semináře.
Prosím, abyste se k těmto modlitbám přidali ve všech kaplích naší farnosti.
Vytvořme tak most modlitby, jak v naší farnosti, tak celé diecéze.
Adorační hodiny v obcích:
Kaňovice 9-11
Kelníky 17-18

Částkov 16-17

Dobrkovice 17-18

Hřivínův Újezd 10-11

Doubravy 17-18

• Příští neděli bude sbírka na opravy kostela.
•

•

•

Ve středu začíná svatá doba postní. Popeleční středa je dnem přísného postu, kromě
půstu od masa a omezení jídla si máme odepřít i něco na víc, nejen od jídla.
Ať se pátek, den kdy zemřel Kristus, opět stane dnem pokání - vyvarování se jezení
masa a návrat k měsíční sv. zpovědi. Přeji si, aby se nám podařilo postem a
sebezáporem omezit žádostivost těla, aby nám vládl skutečný vládce - Bůh.
Doporučuje se i omezení sledování TV pořadů, filmů nebo her na počítači i omezení
konzumace alkoholu, pochovávání basy v masopustu znamená, že v postní době
nevyhrává muzika k pobavení posluchačů, křesťané z lásky k trpícímu Ježíši Kristu
zábavy s hudbou, alkoholem a hostinami neorganizují ani se jich neúčastní. V postním
období hledáme jiné způsoby, jak prožívat přátelství s lidmi a prohlubovat dobré
vztahy – návštěva nemocných, nabídka pomoci, modlitba, půst, almužna.
Postní almužna - podstatou almužny je, že člověk do malé papírové schránky vloží
obnos přibližně ve výši hodnoty požitku, který si odřekl. Lidé tak budou moci to, co si
odřekli během postu, věnovat v podobě peněžité postní almužny na pomoc lidem v
nouzi. Na schránce je možné vybrat účel, na který almužnu chceme věnovat, ale
můžete tam i napsat třeba konkrétního člověka třeba ze své obce, kterému byste svou
almužnu chtěli věnovat.
Od příští neděle budou v kostele ve 14 h. opět bývat křížové cesty. Příští neděli budou
mít na starosti křížovou cestu členové pastorační rady.

1. neděle postní (18.2.)
2. neděle postní (25.2.)
3. neděle postní (4.3.)
4. neděle postní (11.3.)
5. neděle postní (18.3.)
Květná neděle (25.3.)

Pastorační rada
Děti, rodiče, schola
Lektoři
Křížová cesta na Sv. Antonínku v 15 h.
Společenství živého růžence
Biřmovanci

Prostřednictvím mobilní aplikace (Postní kapky - Google Play), e-mailu nebo
webových stránek mohou věřící každý den dostávat krátké inspirace
(zpytování svědomí, modlitba, biblický verš) a tak se připravit na
předvelikonoční zpověď a svátky Kristova vzkříšení.
Informace jsou na www.postnikapky.maweb.eu

