19. června 2016
Výročí posvěcení kostela (214 let)

Svátky v týdnu
V úterý je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.
Ve středu je nezávazná památka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora,
mučedníků.
V pátek je slavnost Narození sv. Jana Křtitele.
Týdenní program
Mše svaté v týdnu budou jako obvykle. Kromě toho:
V úterý bude ve 14 hodin v sanatoriu Topas a následně v 16 hodin v pečovatelském
domě Dotek bohoslužba slova vedená nově vysvěceným jáhnem Ondřejem Poštulkou.
Ve čtvrtek máme Adorační den. Zahájíme ho ve 13 hodin, v 17 hodin bude modlitba
svatého růžence, v 17:30 mše svatá, po ní bude adorace pokračovat až do 21 hodin.
V sobotu budou při mši svaté v 11 hodin v našem kostele oddáni otcem Antonínem
Baslerem Lucie Jaroščáková a Petr Kadlec.
Příští neděli bude při mši svaté přijatá do společenství křesťanů Lucie Kůrková.
Oznámení
Minulou neděli se ve sbírce vybralo 6.515 Kč. Dnes byla sbírka na potřeby farnosti.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Včera otec biskup Josef vysvětil v katedrále pět nových jáhnů. Jeden z nich – Ondřej
Poštulka, kandidát kněžství, zahájí zítra v naší farnosti svou týdenní praxi.
Ve čtvrtek je v naší farnosti Adorační den. Kdo může, připište se ještě do rozpisu
adorační služby.
Ve čtvrtek bude na faře od 18:15 setkání pastorační rady farnosti.
V pátek při mši svaté v 17:30 poděkují naše děti a mládež za uplynulý školní rok.
Po mši svaté se budou losovat výherci z dětí, kterým se během roku podařilo nalepit
do brožurky všechny samolepky. Před začátkem mše svaté provede paní katechetka jejich
kontrolu. Pokud někdo z vás nemá ještě všechny obrázky, má možnost je získat při každé
mši svaté ve všední den. Po mši svaté budeme pokračovat táborákem u orlovny. Přineste si
špekáčky a pečivo.
V sobotu vysvětí otec arcibiskup Jan v katedrále v Olomouci dva novokněze.
Jednoho z nich – Tomáše Žurka, jsme měli v minulém roce u nás na praxi. Doprovázejme je
modlitbami.
S prázdninami začíná také období cestování a dovolených. Kdo bude chtít požehnat
automobil, ať s ním přijede příští neděli na mši svatou a zaparkuje na farním dvoře,
případně v blízkosti orlovny nebo u nemocnice Milosrdných bratří. Na závěr mše svaté auta
požehnám a následně i pokropím svěcenou vodou. Rád požehnám i všechna kola, koloběžky
či elektrická vozítka. Cyklisté, děti či senioři, využijte tuto příležitost.
Příští neděli bude slavit novokněz P. Tomáš Žurek v 10:15 ve farním kostele
v Uherském Brodě primici.
Vzadu pod věží kostela jsou k dispozici přihlášky do náboženství. Vyplněné
přihlášky ať zájemci odevzdají co nejdříve. Děkujeme.

