24. září 2017

25. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu
Ve středu je svátek sv. Vincence z Pauly, kněze
Ve čtvrtek je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního
patrona metropolitního chrámu a olomoucké arcidiecéze. Je to doporučený zasvěcený
svátek.
V pátek je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.
V sobotu je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve.

Týdenní program
Ve čtvrtek bude mše svatá v 9 hodin ráno (večer již nebude).
Příští neděli v 16 hodin bude večer chval.
V dalších dnech budou mše svaté v obvyklých časech.

Oznámení
Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří přispěli ve sbírce na potřeby farnosti.
Příprava na biřmování pro mládež, bude v sobotu 30. 9., sraz v 18:15 na faře ve Vizovicích.
V neděli začne nový měsíc. Nezapomeňte, že říjen je zasvěcen Panně Marii Růžencové.
Využijte této příležitosti jak k soukromé modlitbě, tak i k modlitbě ve společenství. Rovněž
připomínám možnost zapojit se do společenství živého růžence. Zájemci se mohou přihlásit u
paní Bačové.
V neděli 1. října od 15 hodin se ve Zlíně před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů na
Jižních Svazích uskuteční přehlídka dětských schol a sborů. Jako hosté zde vystoupí Pavel
Helan a Dominika Gurbalová. Všichni jste srdečně zváni.

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.
V sobotu 14. řijna 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.

