1. května 2016
6. neděle velikonoční
Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě.
Svátky v týdnu
V pondělí je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve.
V úterý je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů.
Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. Je to doporučený zasvěcený svátek. Tímto
dnem začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.
V pátek je památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka.
Pátek je prvním v měsíci květnu.
Týdenní program
Dnes bude v 15 hodin na zahradě Nemocnice Milosrdných bratří první májová
pobožnost. Při pobožnosti zazpívá naše „malá schola“. Přijďte společně s pacienty a
zaměstnanci nemocnice prosit naši nebeskou Matku.
Mše svaté v týdnu budou jako obvykle.
V pátek bude od 16 hodin příležitost ke svátosti smíření.
V sobotu budou v zámecké kapli v 11:30 oddáni slečna Šárka Hrabinová z Bohuslavic
nad Vláří a pan Michal Řehoř z Brna.
Příští neděli bude májová pobožnost v 15 hodin v zahradě sanatoria Topas. Kdo by
potřeboval odvézt, auta budou připravena v 14:45 ve farním dvoře.
Rovněž příští neděli bude v kostele od 18 do 19 hodin adorace.
Oznámení
Minulou neděli se ve sbírce na pomoc Ukrajině vybralo 11.010 Kč. Dnes byla sbírka na
potřeby farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Zítra nebude výuka náboženství pro 1. a 2. ročník.
Zítra v 18:30 hodin bude na faře setkání rodičů dětí připravujících se na první svaté
přijímání.
Čtvrteční slavnost je zařazena mezi doporučené zasvěcené svátky. Znamená to, že máme
tento den prožívat v nedělním slavnostním duchu. Pokud je to jen trochu možné, předpokládá se
účast na mši svaté jako každou neděli.
Čtvrtek je dnem modliteb za duchovní povolání. Pamatujme na tento úmysl ve svých
modlitbách.
V pátek bude v olomoucké katedrále Městská pouť k sv. Janu Sarkandrovi. Slavnostní
mše svatá začne v 18 hodin.
V sobotu se koná v olomoucké katedrále diecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi.
Pontifikální mše svatá začne v 10 hodin.
V sobotu od 14 do 17 hodin si mohou děti (ty předškolní v doprovodu svých rodičů)
přijít vyrobit na orlovnu dárek pro své maminky k jejich svátku. Na výtvarnou dílničku vás
srdečně zve Orel Vizovice.
Po mši svaté budou ministranti rozdávat Farní zpravodaj.
Protože dnešní den je dnem modliteb za pronásledované křesťany ve světě, připojíme
nyní společně modlitbu na tento úmysl z Kancionálu – najdete ji pod číslem 033.

