OHLÁŠKY - OZNAMY
v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně – Jižních Svazích
v týdnu od 24.3.2019 do 31.3.2019
3. neděle postní
Svátky v týdnu:



Pondělí Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Neděle 4. neděle postní

Oznamování:











Postní aktivita pro starší děti a mládež se letos nazývá Duchovní fitness. Na každý týden je
připraven jeden tréninkový plán/ certifikát, na kterém je uvedeno šest úkolů. Děti mohou
přinést příští neděli certifikát podepsaný od rodičů a odevzdat jej v sákristii.
Postní aktivita pro dospělé: každou mši svatou si mohu vzít z košíku u kropenky lístek s
jednoduchým úkolem.
S postní dobou je spojena i postní almužna. Můžeme k tomu využít papírové kasičky pro
salesiánské misie v Bulharsku. Kasičky přineseme na Květnou neděli. Ušetřené peníze pošleme
společně na začátku velikonoční doby na konto našich misií.
Sbírka na investice minulou neděli činí 35.623.- Kč. Pán Bůh zaplať.
Dnes je poslední den opisování Písma svatého. Svázaný rukopis Lukášova evangelia bude
předán naší farnosti při výroční mši svaté 8. května.
Děti mohou odevzdat své kresby na téma Bible očima dětí v sakristii. Budou vystaveny v
malé galerii a pak budou všechny společně zařazeny jako příloha opsaného Písma sv.
O postních nedělích se koná v 16:00 pobožnost Křížové cesty.
Dětské křížové cesty jsou každou středu v 17,00. Zveme.




V pondělí, na slavnost Zvěstování Páně bude mše svatá v 18,00.
Ihned po jejím skončení bude společná modlitba za CZŠ.
Bazárek dětského oblečení bude v úterý 26.3. v Malém sále od 8,30 do 11,30.
Modlitby matek: modlitební triduum se koná v našem kostele 29.-31.3 v těchto časech:
pátek v 17,00, sobota po ranní mši svaté, neděle 16,00 a po křížové cestě.
Nealkopátek – 29.3. od 19,00 do 23,00. Téma: Online, poznej kyberprostor…..
Postní duchovní obnova pro mládež bude v sobotu 30.3. od 9,00 na Regíně.




Setkání pastorační rady farnosti a setkání lektorů se posune na druhý dubnový týden.
I návštěvy nemocných na Mladcové – na pátek 12. dubna. Děkujeme za pochopení.



Začíná nový cyklus: Cvičení s dětmi – 10 lekcí – příležitost pro maminky, ale i tatínky nebo
prarodiče. Začínáme ve čtvrtek 4.4. v 15.30 v Malém sále, cvičitelka Dana Orsavová.
Výtvarné tvoření: tvoříme společně - opět příležitost pro rodiče nebo prarodiče a děti od 3 let úterý 15.30 až 16.30, druhá skupinka 16.45 až 17.45.
Děkanátní pouť na Velehrad se koná 6.4. Autobus od kostela vyjíždí ve 12,45. Informace
nalezneme na plakátcích..
Postní duchovní obnova pro manžele bude v Centru pro rodinu 13.4.
Do našeho Klubu pro děti a mládež hledáme nového pracovníka na pozici: Sociální
pracovník v Nízkoprahovém zařízení. Viz: web.
Je možné přihlašovat se na letní tábory: tábor rodin, tábor pro děvčata 10 – 14, pro chlapce
10 – 14 let a Středoškolák.











