7. února 2016
5. neděle v mezidobí

Na čtvrtek 11. února připadá Světový den nemocných.
Svátky v týdnu
Zítra je nezávazná památka sv. Josefiny Bakhity, panny.
Ve středu začíná doba postní - je Popeleční středa. Liturgie postní doby nás vede
k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti
a smírnému odčiňování hříchů.
Ve čtvrtek je připomínka Panny Marie Lurdské. Tento den je vyhlášen jako Světový
den nemocných.
Týdenní program
Mše svaté v týdnu budou jako obvykle.
Ve středu bude ještě mše svatá spojená s udělováním popelce v 17:30.
Ve čtvrtek se bude při večerní mši svaté udělovat svátost pomazání nemocných.
Možnost přistoupit ke svátosti smíření bude od 16:30.
V pátek bude v 13:30 mše svatá v pečovatelském domě.
Příští neděli bude od 17 do 18 hodin adorace.
Oznámení
Minulou neděli se ve sbírce vybralo 8.262 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Na evangelické faře v Jasenné se dnes 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 dnes ve 14:30 na orlovně. Po schůzi bude tradiční končinové posezení.
Upřesnění programu na pozvánkách a v orelské skříňce.
Zítra jste zváni ve 13:45 na slavnostní mši svatou do kaple Nemocnice Milosrdných
bratří, kterou bude slavit P. Jan Mach, farář z Lukova.
Popeleční středa je dnem přísného postu, to znamená: pro všechny křesťany je půst
od masa a pro křesťany od 18 do 60 let je půst újmy (postem újmy rozumíme spokojit se za den
toliko jediným úplným nasycením).
Ducha kajícnosti prohlubuje pobožnost křížové cesty. V době postní se ji budeme modlit
takto: vždy v pátek od 17 hodin místo modlitby růžence - děti, a v neděli od 15 hodin různá
společenství. Příští neděli ji povede společenství Živého růžence.
Charita ČR pořádá v postní době projekt „Postní almužna“. Na Popeleční středu a při
následující neděli si můžete vyzvednout barevnou krabičku na finanční prostředky, které mají
představovat, co jsem si z lásky k Bohu a k lidem v době postní odřekl. Na spodku krabičky
můžete vyznačit účel, na který se mají takto vybrané prostředky použít.
Na příští neděli 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.

