1. října 2017

26. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu
V pondělí je památka andělů strážných
Ve středu je svátek sv. Františka z Assisi
V pátek je první pátek v měsíci říjnu.
V sobotu je památka Panny Marie Růžencové

Týdenní program
Dnes v 16 hodin bude večer chval.
Na první pátek bude od 16 hodin příležitost ke svátosti smíření.
V sobotu je děkanátní pouť na Velehrad proto nebude večerní mše sv.
V neděli 8. října bude v kostele od 18 do 19 hodin.

Oznámení
Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří přispěli ve sbírce na potřeby farnosti.

Nezapomeňte, že říjen je zasvěcen Panně Marii Růžencové. Využijte této
příležitosti jak k soukromé modlitbě, tak i k modlitbě ve společenství
Ve čtvrtek je příprava na biřmování pro dospělé, sraz v 18:15 na faře ve
Vizovicích.
V pátek 6. října proběhne na faře po mši svaté setkání rodičů dětí připravujících se
na 1. sv. přijímání.
V pátek 6. října od 19.30 hod. se v našem kostele koná závěrečný koncert
Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby 2017. Je věnován 35. výročí
úmrtí vizovického rodáka Emila Háby, hudebního skladatele a dlouholetého
varhaníka a sbormistra v Uherském Brodě. Vystoupí jeho vnuk, současný
uherskobrodský varhaník Jaroslav Šmilauer a soubor Collegium Classic.

V sobotu 7. října je pouť za obnovu rodin a nová kněžská povolání děkanátu
Vizovice na Hostýn. Je objednán autobus, který bude odjíždět ve 14.00 z náměstí
ve Vizovicích. Prosím o přihlášení se na pouť vzadu v kostele. Cena je 120,- Kč
dospělý a děti zdarma.
Ve čtvrtek 12. října po mši sv. bude představena iniciativa Modlitby otců přijedou
za námi koordinátoři tohoto hnutí. Srdečně zvu všechny muže farnosti na mši a
setkání po mši sv. na faře.
Ve čtvrtek 12.října v 19h začína na faře Kurz výchovy teenagerů, které pořádá
Centrum pro rodinu.
V sobotu 14. října při mši svaté od 10.00 v olomoucké katedrále sv. Václava
proběhne biskupské svěcení nově jmenovaných pomocných biskupů olomoucké
arcidiecéze Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka. Je objednán autobus,
který bude odjíždět v 8.00 z náměstí ve Vizovicích. Prosím o přihlášení se vzadu v
kostele. Cena je 200,- Kč dospělý a děti zdarma.
Vyšlo nové číslo Farního zpravodaje.
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