17. ledna 2016
2. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu
Zítra je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
Ve středu je nezávazná památka sv. Šebestiána, mučedníka.
Ve čtvrtek je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.
V pátek je nezávazná památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka.
Týdenní program
Dnes bude od 18 do 19 hodin večer chval.
Mše svaté v týdnu budou jako obvykle.
Ve středu bude v 17 hodin v místní evangelické modlitebně první ekumenické
setkání katolických a evangelických farností Vizovice a Jasenná. Setkání se zúčastní také
věřící z Křesťanského sboru Vizovice.
V sobotu bude v našem kostele v 11 hodin rozloučení v pravoslavném obřadu se
zemřelým Yuriyem Khodusem.
Oznámení
Minulou neděli se ve sbírce vybralo 6.845 Kč. Dnes byla pravidelná sbírka na
potřeby farnosti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Při Tříkrálové sbírce se letos podařilo vykoledovat 174.536 Kč. Do koledování se
zapojilo ve Vizovicích, Chrastěšově, Zádveřicích-Rakové, Lhotsku, Lutonině a Uble
dohromady 30 skupinek. Všem dárcům i všem koledníkům ještě jednou upřímné Pán Bůh
zaplať.
Od pondělí až do příštího pondělí budeme prožívat Týden modliteb za jednotu
křesťanů. Svěřme tento úmysl Panně Marii, Matce jednoty křesťanů.
V úterý oslaví otec biskup Josef Hrdlička 74. narozeniny. Na závěr proto připojíme
modlitbu za naše biskupy z Kancionálu - číslo 049-B.
Ve čtvrtek nebude výuka náboženství pro 4., 6. a 7. ročník.
Orel jednota Vizovice srdečně zve všechny malé i velké na dětský karneval, který se
uskuteční tuto sobotu od 15 hodin na orlovně ve Vizovicích. Dary do dětské tomboly
můžete odevzdat do čtvrtka Alžbětě Doležalové.
O jarních prázdninách bude připraven pro děti tradiční prázdninový den. Tentokrát to
bude středa 3. února. Zájemci se mohou zapisovat na papír pod věží.
V sobotu 6. února se uskuteční ve Šternberku tradiční Hromniční pouť matek.
Maminky, všechny důležité informace naleznete na plakátku. Autobus bude odjíždět v 6:45
z vizovického náměstí. Za autobus se bude platit 200 Kč. Zapisujte se na papír pod věží.
Ještě jednou připomínám ekumenické setkání v místní evangelické modlitebně ve
středu od 17 hodin. Po jeho skončení bude v prostorách evangelické fary připraveno drobné
pohoštění. Přijměte pozvání a přijďte prosit za jednotu všech křesťanů.

