31. ledna 2016
4. neděle v mezidobí

Na neděli 31. ledna připadá Světový den pomoci malomocným.
Svátky v týdnu
V úterý je svátek Uvedení Páně do chrámu - lidově Hromnice.
Ve středu je nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka.
V pátek je památka sv. Agáty, panny a mučednice.
Pátek je prvním pátkem v měsíci únoru.
V sobotu je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků.
Týdenní program
Mše svaté v týdnu budou jako obvykle.
Navíc bude mše svatá v úterý v 17:30.
Na první pátek bude příležitost ke svátosti smíření mimořádně až od 16:30.
Oznámení
Minulou neděli se ve sbírce vybralo 6.072 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Dnes slaví otec arcibiskup Jan svátek. Na závěr proto připojíme modlitbu za našeho
biskupa z Kancionálu - číslo 049-B.
Křesťanská studentská organizace všechny zve na modlitbu Taizé, která se uskuteční
zítra v 19:45 v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.
Čtvrtek je dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento úmysl ve svých
modlitbách.
Ve čtvrtek a také příští neděli se bude po mši svaté udělovat svatoblažejské požehnání.
V sobotu 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 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, nejpozději do čtvrtka 4. února.
Na evangelické faře v Jasenné se příští neděli uskuteční od 13:30 přednáška - svědectví
pana Eliáše Molnára o životě v uprchlických táborech v Iráku.
Orel jednota Vizovice zve všechny své členy i příznivce na výroční členskou schůzi,
která se bude konat příští neděli ve 14:30 na orlovně. Po schůzi bude tradiční končinové
posezení. Upřesnění programu na pozvánkách a v orelské skříňce.
Na neděli 14. února připadá oslava svátku sv. Valentina – patrona zamilovaných.
V blízkosti tohoto termínu tradičně probíhá Národní týden manželství. Při této příležitosti se
uskuteční v sobotu 13. února v aule Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně seminář o manželství,
který není určen jen manželům. Více informací na letáčku, který si můžete vzít na stolku pod
věží. Ve stejném termínu se koná POUŤ ZAMILOVANÝCH v Dubě nad Moravou. Více
informací ve Farním zpravodaji.
Po mši svaté budou ministranti rozdávat Farní zpravodaj.

