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21. neděle v mezidobí
26. SRPNA 2018

•

Mše svatá byla obětována za zemřelého manžela Edmunda Hanzelku, sestru
Zdeňku a manžela, sestru Olgu a manžela, rodiče z obou stran, za celou
živou rodinu a za duše v očistci.

•

Ve čtvrtek 30. srpna mše svatá nebude.

•

Příští neděli 2. září bude 22. neděle v mezidobí. Mše svatá bude v 8.30 hodin a bude
obětována za zemřelou Jarmilu Kulajtovou, manžela Jaroslava, snachu Pavlu,
živou a zemřelou rodinu Kulajtovu a Bajarovu a za duše v očistci.

•

Při této mši svaté proběhne žehnání aktovek našich prvňáčků.

•

Svátky v příštím týdnu:
Pondělí – Památka sv. Moniky
Úterý – Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Středa – Památka umučení sv. Jana Křtitele
Sobota – první sobota v měsíci

•

Minulou neděli byla sbírka na opravy našeho kostela. Celkem jste darovali 4 855 Kč. Všem
dárcům Pán Bůh zaplať.

•

Na mše svaté ve čtvrtek 6. září a 13. září jsou ještě volné úmysly. Zájemci ať se přihlásí
v zákristii.

•

Úklid k příští neděli má Lhotka nad Bečvou.

•

V sobotu 1. září poděkuje arcibiskup Jan Graubner za 70 let života při mši svaté
v 10.30 hodin v olomoucké katedrále. Po mši svaté je pro všechny připraveno pohoštění.
Použijte soukromých nebo veřejných dopravních prostředků. Pamatujme na otce arcibiskupa
v modlitbách.

•

První koncert varhanního festivalu se uskuteční příští úterý 4. září v 18.00 hodin ve farním
kostele ve Valašském Meziříčí. Uslyšíme předního českého varhaníka Jana Doležela.

•

Probíhá příprava naší farnosti na biřmování. První setkání biřmovanců, kmotrů a rodičů,
na které je zvána také celá farnost, bude v pátek 7. září v 19.00 hodin v kostele. Bude
to hodinová adorace se zpěvy. Po ní se biřmovanci doví další důležité pokyny. Na tuto adoraci
je třeba přinést dopis pro otce arcibiskupa. Slavnost biřmování proběhne v sobotu 22. září
v 15.00 hodin. Biřmovat bude nový světící biskup Antonín Basler.

