Milovaní bratři a sestry v Kristu!
Po skončení Vánoc jsme už v pondělí vstoupili do liturgického mezidobí. Následující
týden bude od středy týdnem modliteb za jednotu křesťanů. Prosím, přidejte se!
PŘEDNÁŠKY PRO MLÁDEŽ Zveme mladé na 3 přednášky o Společenství čistých
srdcí (SČS), které budou bývat jednou za měsíc na faře ve Valašském Meziříčí. První
přednáška bude 26. ledna v 19:00 hod. SČS je společenství mladých, kteří se
rozhodli žít předmanželskou čistotu. Společně se za sebe modlí a svoje boje obětují za
svoje budoucí manželství a rodinu. Přednášky jsou podmínkou vstupu do SČS, ale
vstup do SČS je i po přednáškách dobrovolný. Těší se na Vás o. Jan Rimbala z Branek
PŘIPRAVUJEME Farní zájezd do Itálie na 8. - 14.7.2018 pojedeme s cestovní
kanceláří Miklas. V plánu je půldenní návštěva Benátek, zastávka v Sieně a Orvietu,
nocování v poutním domě Velehrad v Římě, návštěva všech 4 papežských basilik,
papežské audience, Nettuna s koupáním, Assisi a denní mší svatou. Cena je 8.550Kč.
FARNÍ PLES Předprodej vstupenek je v papírnictví u paní Věry Hlavicové, dary do
tomboly přinášejte, prosím, na faru. Tombolu shromažďuje a zajišťuje pan Vladimír
Žalmánek a manželé Grajovi. Taneční vystoupení: polonéza, tance na písničky Karla
Hašlera a muzikálu Pomáda, půlnoční scénka, v pekle bude Staročeská hospoda s
tradičním jídlem a pitím, k jídlu zvěřinový guláš, vepřové, kuřecí řízky s bramborovým
salátem, hraje Faťamorgána. Prosíme farnice o napečení zákusků pro bufet na farní
ples, hlaste se, prosím, u paní Karly Hlavicové 722 791 988. Na pomoc při zajištění
výzdoby KD na ples, a to v pátek 19.1.2018 v 16 hodin v KD, kdo má chuť a čas ať se
přihlásí u p. Stanislava Hlavici, 606 744 581 nebo u faráře.
Plakáty: Sněženky na Arše 19.-23.2., Hromniční pouť matek 3.2. ve Šternberku.
Požehnaný 2. týden liturgického mezidobí v roce 2018 přeje a vyprošuje o. Jan
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2. neděle v mezidobí
1. Děti dostanou obrázek se sáňkováním, když nebudeme závidět, pojedeme též.
2. Dnes je otevřená farní kavárna na Befarku.
3. Děkujeme za pomoc s úklidem stromků v kostelích, za opravu židliček na
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Befarku, za přípravy farního plesu. Pán Bůh zaplať!
Výsledky tříkrálové sbírky: Kelč 100.164, Kladeruby 20.248, Skalička 19.199,
Zámrsky 11.641, Horní Těšice 9.360, Dolní Těšice 3.352 Kč. Pán Bůh zaplať!
V pondělí bude Slůně od 9:30 hod, fotbal pro ministranty v tělocvičně pod
zámkem od 17:30 hod a modlitby otců na faře od 20 hod.
V papírnictví paní Hlavicové koupíte lísky na farní ples, s místenkou za 250 Kč,
studentský bez místenky za 150 Kč, v pátek 19.1.2018 v 16:00 hodin prosíme
všechny pořadatele a obsluhu, aby přišli do kulturního domu chystat ples.
V pátek po mši sv. bude příprava na 1.sv.přijímání, v sobotu v 18h ve Skaličce.
Příští neděli bude modlitba za jednotu křesťanů v 18 hodin ve farním kostele.
Děkujeme za úklid kostela a fary 3. sk., za týden má službu 4. sk.

