Milovaní bratři a sestry v Kristu!
Slavíme 11. neděli v mezidobí, po výjimečné neděli s poutí na Svatý Hostýn je ta
dnešní trochu obyčejná, jako hořčičné zrnko. Ať tedy na zahradě Vašeho srdce vyroste
v strom v jehož stínu mohou pocítit Boží požehnání všichni, kdo vás dnes potkají.
POUŤ ve farním kostele sv. Petra a Pavla bude 24.6., překryje slavnost Narození sv.
Jana Křtitele, zato budeme v jednotě s městem pořádanými kelečskými slavnostmi.
Prosíme ty, kdo mají jakýkoli kroj, aby si ho na pouť vzali.
HASIČI ze Zámrsk slaví 120 let od založení sboru. Při této příležitosti přijal pozvání
emeritní olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Hrdlička a posvětí jim nově
opravenou hasičskou zbrojnici i nově pořízený prapor. I tato slavnost se bude krýt s
termínem farní pouti, začátek je 9:45 u hasičské zbrojnice, po jejím požehnání přijde
liturgický průvod ke kapli sv. Václava, kde bude při mši svaté požehnán nový prapor.
Požehnaný jedenáctý týden mezidobí a třetí červnový přeje a vyprošuje o. Jan

Ohlášky – ŘKF Kelč

17.6.2018

11. neděle v liturgickém mezidobí
1. Děti dostanou obrázek flétničky, který pěkně ladí s chystanou farní poutí.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prosíme děti, které celý rok obrázky sbíraly, aby příště přinesly ukázat knížku.
Děkujeme za pomoc na farní zahradě, posečení části vysoké trávy, za
darovanou dětskou houpačku. Pán Bůh zaplať!
V pondělí bude setkání maminek na mateřské v centru Slůně od 9:30,
ministrantský fotbal na farní zahradě od 17:30 hod. a modlitby otců od 20h.
V pátek bude návštěva nemocných ve Lhotě a ve Skaličce.
V pátek po mši svaté pokračují na faře zkoušky sboru na pouť.
Od pátku do neděle bude Triduum modliteb otců a modliteb matek: v pátek po
večerní od 17:45, v sobotu ráno v 8:30, v neděli v 10 hodin před poutní mší
svatou, která začíná o půl hodinu později, tedy v 10:30 hod., přijďte v krojích!
Děkujeme za úklid kostela a fary 1. sk., za týden má službu 2. sk.
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Římskokatolická farnost a Město Kelč zvou na duchovní koncert

ZA NEBESKOU BRÁNOU I.

při pouti sv. Petra a Pavla

ve farním kostele v Kelči dne 29.6.2018 v 18:00 hodin

Program:
Od Hromnic do svatého Jána světci v lidových
i církevních písních, pranostikách a obyčejích.
Účinkují:
Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic,
nositel ceny Laureát MFF Strážnice 2010
kvartet Komorního orchestru Pavla Josefa Vejvanovského z Nového Jičína
sólisté chrámového sboru ze Štramberka
Vstupné v předprodeji v papírnictví paní Věry Hlavicové na náměstí v Kelči za 50,- Kč,
vstupné na místě 100,- Kč.

