24. ledna 2016
3. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu
Zítra je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.
V úterý je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.
Ve středu je nezávazná památka sv. Anděly Mericiové, panny.
Ve čtvrtek je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.
Týdenní program
Mše svaté v týdnu budou jako obvykle.
Ve středu bude v 17 hodin v katolickém kostele v Jasenné druhé ekumenické setkání
katolických a evangelických farností Vizovice a Jasenná. Setkání se zúčastní také věřící
z Křesťanského sboru Vizovice.
Příští neděli budou při mši svaté představeny děti, které se připravují na první svaté
přijímání.
Oznámení
Minulou neděli se při sbírce na potřeby farnosti vybralo 9.974,- Kč. Ve středu se při
ekumenické bohoslužbě vybralo 3.130 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Díky vám všem, kteří jste přišli na ekumenickou bohoslužbu v evangelické
modlitebně.
Centrum pro rodinu nabízí našim seniorům a seniorkám v úterý návštěvu
vyřezávaného betléma v Horním Lidči. Cena 70Kč. Odjezd bude v 9:30 z farního dvora,
návrat před polednem. Prosíme zájemce, aby se zapsali na papír pod věží kostela nebo se
přihlásili osobně u pí. Hany Radoňové.
Pro koledníky Tříkrálové sbírky je na čtvrtek připravena od 17 hodin odměna
v podobě programu na Malé scéně ve Zlíně. Více na nástěnce pod věží.
Ve čtvrtek by se dožil otec Jan Kutáč 74 let. Vzpomeňme na něj v modlitbě.
Příští neděli oslaví otec arcibiskup Jan Graubner svátek. Také na něj pamatujme
v modlitbě.
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.
Orel jednota Vizovice připravuje na sobotu 6. února první ORELSKÝ KOŠT
SLIVOVICE. Bližší informace můžete dostat od Tondy Angeloviče, Štěpána Žůrka nebo
Zdenka Adamušky. Startovné činí 100 Kč. Slivovici v množství ½ l s označením na sklenici
(druh, jméno a adresa) předávejte komukoli z výše uvedených.
Rada Orla Vizovice děkuje všem, kteří připravovali nebo se zúčastnili dětského
karnevalu. Zvláštní poděkování adresuje těm, kteří přispěli cenami to tomboly.
Na nástěnce vzadu pod kůrem je aktuální seznam bohoslovců včetně jejich společné
fotografie. Doprovázejme je svou modlitbou.

