6. března 2016
4. neděle postní

Svátky v týdnu
V pondělí je připomínka sv. Perpetuy a Felicity, mučednic.
V úterý je připomínka sv. Jana z Boha, řeholníka. Je to zakladatel hospitálského řádu
Milosrdných bratří.
Ve středu je připomínka sv. Františky Římské, řeholnice.
Ve čtvrtek je připomínka sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka.
Týdenní program
Dnes v 15 hodin bude pobožnost křížové cesty, kterou povedou ženy farnosti.
Mše svaté v týdnu budou jako obvykle.
V pátek bude v 13:30 mše svatá v pečovatelském domě Dotek.
Příští neděli povedou křížovou cestu rodiny farnosti. Od 17 do 18 hodin pak bude
v kostele i příležitost k adoraci.
Oznámení
Minulou neděli se ve sbírce na potřeby farnosti vybralo 9.850Kč. Dnešní sbírka je
určena na podporu mládeže pro jejich cestu na setkání s papežem Františkem do Krakova.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Dnes se bude na orlovně od 18:30 promítat v rámci festivalu Jeden svět
novozélandský snímek Hiphop-erace, který sleduje fascinující cestu tanečního souboru
seniorů a seniorek za jejich snem. Dokáží se zúčastnit profesionální hiphopové soutěže?
Přijďte se o tom přesvědčit sami.
Zítra není výuka náboženství pro 2. ročník.
Zítra bude od 18:30 na faře třetí setkání rodičů dětí před prvním svatým přijímáním.
Ve středu není výuka náboženství pro 5. ročník.
V pátek má v 17 hodin křížovou cestu malá schola a ministranti.
V sobotu se uskuteční ve Zlíně duchovní obnova k Roku milosrdenství s otcem
arcibiskupem Janem. Původně se měla konat ve Velkém kině, z technických důvodů se však
nakonec obnova uskuteční v aule UTB. Začátek je v 8:30, zakončení v 16:00 hodin. Více
informací ve zpravodaji nebo na internetu na adrese www.duchovniobnova.cz
Příští neděle je výročním dnem zvolení Svatého otce Františka (3. výročí).
Příští neděli se bude na orlovně od 18:30 promítat v rámci festivalu Jeden svět film
Viva Cuba Libre, který odhaluje divákům odvrácenou stránku života na Kubě.
Už je stanoven termín letního farního tábora pro děti od 1. do 9. třídy základní školy.
Uskuteční se od 6. do 13. srpna na faře v Branné.
U východu z kostela budou ministranti rozdávat Farní zpravodaj.

