19. srpna 2018

20. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu
V pondělí je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.
V úterý je památka sv. Pia X., papeže.
Ve středu je památka Panny Marie Královny.
V pátek je svátek sv. Bartoloměje, apoštola.

Týdenní program
Mše svaté v týdnu budou v obvyklých časech.

Oznámení
Všem dárcům Pán Bůh zaplať za sbírku při nedělní mši sv.
Dnes se koná na Svatém Hostýně pouť Orlů.
Blíží se začátek nového školního roku a s tím i možnost přihlásit děti do náboženství. Pokud
jste tak ještě neučinili - přihláška je ke stažení na internetových stránkách farnosti a pod věží
kostela. Odevzdejte ji, prosím, co nejdříve do sakristie nebo do schránky na faře.
Rozvrh hodin náboženství bude k dispozici během prvního školního týdne na nástěnce pro
děti - pod věží kostela.
Od čtvrtka do soboty se uskuteční ve Vsetíně multižánrový křesťanský festival UNITED. Akce
je vhodná zvláště pro mládež, která prostřednictvím společenství vrstevníků, moderní hudby
a přednášek může prohloubit svou víru.
Pod věží kostela se můžete přihlásit na „Farní pouť“ do Sloupu v Moravském krasu a do Křtin.
Pouť se uskuteční v sobotu 15. září. Podrobnosti k pouti jsou na plakátku ve vývěsce.
Pod věží kostela naleznete také petiční arch na podporu manželství a tradiční rodiny.
V sakristii si můžete zakoupit stolní kalendář na rok 2019.
Všechny děti, které byly na farním táboře, i jejich rodiče, srdečně zveme na potáborové
setkání, které se bude konat 26.8. v 16.00 h na hřišti u Orlovny. S sebou si vezměte špekáčky
a pečivo k vlastní konzumaci.
Centrum pro rodinu nabízí rodičům příměstský tábor pro děti od 27. - 31.8.2018. Přihlášky
jsou pod věží nebo u paní Radoňové.
Orel jednota Vizovice vás srdečně zve na župní Pouť dětí, mládeže a rodin na zahájení
školního roku. Pouť se uskuteční 1. září v 13.00 h na Provodově. Bližší informace jsou v
orelské nástěnce.

Následujících 14 dní bude mít P. Vít dovolenou. Zastupovat ho bude P. Karel Skočovský,
rodák ze Slušovic. V případě pohřbu či sv. pomazání nemocných se na něho můžete obrátit.
Jeho tel.: 774 565 250.

