20. srpna 2017

20. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu
V pondělí je památka sv. Pia X., papeže.
V úterý je svátek Panny Marie Královny
Ve čtvrtek je 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 dítě do náboženství. Pokud
jste tak ještě neučinili - přihláška je ke stažení na internetových stránkách farnosti.
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 mohou prohloubit svou víru.
Na zakončení letních prázdnin se uskuteční na Svatém Hostýně v sobotu 26. srpna pouť rodin
a učitelů.
V neděli 3.září bude mše svatá obětována za školáky, studenty, učitele a vychovatele. Při této
mši svaté budou požehnány školní aktovky. Děti, nezapomeňte si je přinést!
V sobotu si v 11 hodin v Lešné u Valašského Meziříčí při mši svaté udělí svátost manželství
pan Pavel Táborský z Vizovic a slečna Anežka Kološová z Lešné. Vyprošujme jim ke společné
cestě Boží požehnání.
Pokud by se chtěl někdo na orelskou pouť vydat již v sobotu pěšky či na kole, ať po mši sv.
kontaktuje Václava Burgeta. Na Hostýně je možné přespat ve vlastním spacáku v sále
poutního domu za 50,- Kč

Orel jednota Vizovice zve všechny malé i velké, děti, mládež i rodiče na Pouť na zahájení
školního roku, která se uskuteční v sobotu 3. září na Provodově. Jako vždy nebude v
programu chybět mše svatá v 11 hodin, křížová cesta pro dospělé, program pro děti a
závěrečné požehnání. Ti, kteří by se chtěli vydat na pouť pěšky z Vizovic či Hájenky u Horní
Lhoty se mohou přihlásit u Václava Burgeta.

