29. července 2018

17. neděle v mezidobí

Svátky v týdnu
V úterý je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.
Ve středu je památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve
Pátek je prvním pátkem v měsíci srpnu.
V sobotu je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Příští neděle je 18. v mezidobí

Týdenní program
Mše svaté v týdnu budou jako obvykle.
V pátek bude od 16 hodin adorace a příležitost ke svátosti smíření

Oznámení
Všem dárcům Pán Bůh zaplať za sbírku při nedělní mši sv.

Čtvrtek je dnem modliteb za kněžská povolání. Pamatujme na tento úmysl ve svých
modlitbách.
V pátek dopoledne navštíví o. Vít nemocné.
Dnes odpoledne, za příznivého počasí, jste zváni na mši sv. u kapličky sv. Františka
v lese mezi Újezdem a Vizovicemi. Začátek je v 15.00 hodin.
Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří připravili našim dětem farní tábor v
Dřevohosticích.
Orel jednota Vizovice ruší plánovaný příměstský tábor pro děti - z důvodu malého
zájmu.
V neděli 19. srpna se uskuteční „Orelská pouť“ na Sv. Hostýně. Orel jednota
Vizovice vypravuje autobus. Zájemci se mohou přihlásit pod věží kostela.
V neděli 12. srpna prožijeme slavnost patrona naší farnosti a města sv. Vavřince.
Při této příležitosti bude v 15.00 hod. slavit poutní mši sv. otec arcibiskup Mons.
Jan Graubner. Po mši sv. požehná nové Komunitní centrum. Na tuto slavnost jsou
všichni srdečně zváni. Pokud se najdou ochotní farníci, kteří by chtěli jakýmkoli
způsobem pomoci při této slavnosti, prosím, ať přijdou po dnešní mši sv. do
čajovny na faře.
Zároveň vás chci poprosit o pomoc při úklidu a přípravě Komunitního centra a
hospodářských budov fary. Proto prosím, ochotné muže i ženy, aby přišli v sobotu
4. srpna od 9. 00 h. na faru. Pokud by ženy nemohly přijít v sobotu, je možnost
přijít už ve středu 1. srpna od 17.00 hod. Už předem všem děkuji.

