13. března 2016
5. neděle postní

Svátky v týdnu
Ve čtvrtek je připomínka sv. Patrika, biskupa.
V pátek je připomínka sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve.
V sobotu je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie. Je to doporučený zasvěcený
svátek.
Příští neděle je „Květná“. Je to Světový den mládeže. Společně s mládeží ji oslavíme
„kytarovou mší svatou“ v 9 hodin.
Týdenní program
Dnes v 15 hodin bude pobožnost křížové cesty, kterou povedou rodiny farnosti.
Od 17 do 18 hodin pak bude v kostele i příležitost k adoraci, při které se bude zpovídat.
Mše svaté v týdnu budou jako obvykle.
V pátek bude ve 13:30 mše svatá v sanatoriu Topas.
Příští neděli povede křížovou cestu mládež farnosti. Od 18 do 19 hodin pak bude
v kostele také večer chval, při kterém se bude zpovídat.
Oznámení
Minulou neděli se ve sbírce na podporu mládeže pro jejich cestu na setkání
s papežem Františkem do Krakova vybralo 11.564 Kč. Příští neděli bude sbírka na potřeby
farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Tato neděle je výročním dnem zvolení Svatého otce Františka (3. výročí). Na závěr
mše svaté proto zazpíváme „papežskou hymnu“.
Dnes 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.
V úterý jsme zváni studentskou mládeží od 20 hodin do kostela Panny Marie
Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích ve Zlíně na Večer chval.
Sobotní slavnost sv. Josefa je zařazena mezi doporučené zasvěcené svátky. Znamená
to, že máme tento den prožívat v nedělním slavnostním duchu. Účast na mši svaté je stejnou
samozřejmostí jako každou neděli.
V sobotu se uskuteční ve Zlíně v areálu kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů na
Jižních Svazích děkanátní setkání mládeže našeho a zlínského děkanátu. Na setkání je
vhodné jet autobusem s odjezdem v 8:05 z Vizovic.
Na nástěnkách naleznete rozvrh příležitostí ke svátosti smíření před velikonočními
svátky.

