11. února 2018

6. neděle v mezidobí
Dnes je připomínka Panny Marie Lurdské. Tento den je vyhlášen jako Světový den
nemocných.

Svátky v týdnu
Ve středu je Popeleční středa.

Týdenní program
Mše svaté v týdnu budou jako obvykle.
Dnes bude od 18 do 19 hodin adorace.
Ve středu bude mše sv. s udílením popelce v 18.30.
V pátek budou mít křížovou cestu v 17 hodin děti s paní katechetkou.
V sobotu v 13 hodin bude poslední rozloučení s panem Jaromírem Macháčkem.
Příští neděli bude v 15 hodin pobožnost křížové cesty, kterou povede společenství Živého
růžence.

Oznámení
Všem dárcům Pán Bůh zaplať za sbírku při nedělní mši sv.
Rada jednoty Orla Vizovice zve všechny své členy a příznivce na Výroční členskou schůzi,
která se uskuteční dnes od 14:30 na orlovně. Přijďte s námi nejen zhodnotit rok 2017 a
naplánovat rok 2018, ale i posedět a povykládat si při končinovém posezení, které bude po
schůzi následovat.
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.
V pátek 16. února v 18.15 jsou zvaní všichni mladí na mládežnickou mši do Fryštáku.
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 jarní prázdniny jsou připraveny Prázdninové dny pro děti – v pondělí 19.února na faře, v
úterý 20.února na orlovně. Podrobné informace na plakátcích pod věží kostela. Prosíme, aby
se děti zapsaly.
Příští neděli bude pravidelná sbírka na potřeby farnosti.
Dnes proběhne druhé kolo voleb do pastorační rady farnosti. Prosím, označte pět kandidátů na
hlasovacím lístku křížkem a hlasovací lístek vhoďte do krabice pod věží.

