2. prosince 2017

1. neděle adventní

Dnes je první neděle adventní liturgického cyklu B.
Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a s touhou po Kristu.

Svátky v týdnu
Ve středu je sv. Mikuláše
Ve čtvrtek je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.
V pátek je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Je to doporučený
zasvěcený svátek.

Týdenní program
V pondělí a ve středu bude mše sv. v 6.45 hodin ráno. (V pondělí večer už není mše sv.)
Mše svaté v týdnu budou jako obvykle.
Oznámení
Všem dárcům Pán Bůh zaplať za přispění v nedělní sbírce.

Dnes jste srdečně zváni do našeho kostela na Adventní zastavení s hudbou a zpěvem. Začátek
programu, ve kterém vystoupí děti ze ZUŠ, je v 15 hodin.
Ve čtvrtek 14. prosince bude příprava na biřmování pro dospělé, sraz v 18:15 na faře
ve Vizovicích. A také je čtvrtek dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento
úmysl ve svých modlitbách.
V pátek přivítáme po mši svaté v kostele sv. Mikuláše s andělským doprovodem. Srdečně
zveme všechny děti i všechny ostatní.
Jak jistě víte, nedávno byla otevřena naše nová farní kavárna, která je určena pro více účelů.
Jedním z hlavních je její nedělní provoz pro setkání po mši svaté. Abychom mohli
prohlubovat naše vztahy ve farní rodině. A tak jste srdečně zváni na kafíčko či zákusek
každou neděli. Provoz bude zahájen již od této neděle. Kdo by měl zájem pomoci při zajištění
jejího chodu, může se zapsat na rozpis služeb o nedělích. Může se jednat i o celé rodiny, kdy
si vezmou obsluhu kuchyňky na starosti.

Centrum pro rodinu Vizovice srdečně zve na 10. prosince od 16:30 všechny páry, které
uzavřely v roce 2017 svátost manželství, na faru do Vizovic. Můžete se těšit na setkání s
ostatními manželskými páry, posezení při čaji / kávě / punči a besedu se sestrou Růženou
Sekulovou o tom, jak si uplést a upéct pěkné novomanželské Vánoce. Další informace na
plakátku pod věží kostela.
– prodej vánočních růží – Vánočních hvězd bude probíhat dnes na faře ve Vizovicích po mši
sv.
Po mši svaté budou ministranti rozdávat Farní zpravodaj

