Pořad bohoslužeb na 28. týden v mezidobí
od 13. 10. 2019 do 19. 10. 2019










Ne
28. neděle v mezidobí
13.10.

8.45
10.30

za živé a + členky Živého růžence z Vrbětic
za farníky

Po
14.10.

17.00

za + Marii a Jindřicha Častulíkovy, syna
Františka, Karla Mařicu, dar zdraví a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu

Út
Památka sv. Terezie
15.10. od Ježíše
St
16.10.

-

za + Karla Fryzelku, rodiče z obou stran, dar
zdraví a ochranu Panny Marie pro živou
rodinu
Čt
Památka sv. Ignáce
7.00
za + Josefa Staníka, + Karla a Marii
17.10. Antiochijského,
Novosadovy, ochranu a pomoc Boží pro
biskupa a mučedníka
živou rodinu
Pá
Svátek sv. Lukáše,
17.00 za + Vlastimila Kozubíka, + rodinu,
18.10. evangelisty
+ rodiče Fojtů, tři syny, snachu a dar zdraví
pro živou rodinu
So
Sobotní památka Panny 7.00
za + Karla Remeše, manželku, syna, vnuka,
19.10. Marie
ochranu a pomoc Boží
pro živou rodinu
Ne
za farníky
29. neděle v mezidobí 8.45
20.10.
10.30 za + Josefku a Stanislava Hořčicovy, Jiřinu
a Josefa Doruškovy, rodiče z obou stran a
dar zdraví pro živou rodinu
Příští neděli je Den modliteb za misie, koná se i sbírka na misie.
Fotografie zesnulých za uplynulý rok prosím noste paní Aleně Hověžákové.
"Animátoři Valašsko-klobouckého děkanátu zvou všechny na akci „Na kafe se sestrou
Klárou Stráníkovou.“ Můžete se těšit na posezení u dobré kávy, dortu a hlavně na povídání
s řeholnicí, která se zajímá o problematiku obchodu s lidskými bytostmi a od roku 2012
pracuje v terénu na pomoc ženám v prostituci. Akce se uskuteční 19.10. v Brumově
v Orlovně od 13.00 hod. Více informací na plakátku nebo Facebooku Animák."
Putování – Relikvie sv Vincence de Paul –u nás v neděli ve Vlachovicích 10 listopadu 2019
– viz plakátek ve vývěsce nebo na našich stránkách www.farnostvlachovice.cz - Naučíme
se píseň k sv. Vincenci…
Dne před kostelem je po mši sv. misijní jarmark …
V pátek dne 18. října se uskuteční Misijní Most Modliteb v celé ČR od 18.00 hod. U nás
začne po mši sv. a potrvá do19.00 hod. Na konec bude uděleno svátostné požehnání… Kdo
má misijního ducha, tak přijde… Ptám se, nepotřebují naše rodiny a farnost prožít nové
oslovení a misijní aktivitu v předávání živé víry? Prosím přijďte na modlitební bdění..
17.00

