Pořad bohoslužeb ve farnosti Vlachovice
od 20. 11. 2022 do 27. 11. 2022
Slavnost Ježíše Krista
Za + Františka Gbelce
8.45
Ne
krále
Obnova zasvěcení
20.11.
Za farníky
Srdci Ježíšovu
10.30
Památka Zasvěcení
Po
Za + Josefa Sáblíka, rodiče, sourozence a dar zdraví pro
Panny Marie v
17.00
21.11.
živou rodinu
Jeruzalémě
Út
Památka sv. Cecílie,
22.11.
Panny a Mučednice
St
Za + Tibora Reitera, sourozence, + rodinu Ptáčkovu, dar
17.00
23.11.
zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
Památka sv. Ondřeje
Čt
Dung Laca, kněze, a
7.00 Za + Aloise Ovesného a manželku
24.11.
druhů mučedníků
Pá
Za + rodiče Šamajovy a dar zdraví pro živou rodinu
17.00
25.11.
So
Sobotní památka
Za + Františku Machů, manžela Stanislava, rodiče z obou
7.00
26.11.
Panny Marie
stran, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
8.45 Za farníky
1. neděle adventní
Začátek církevního
Ne
Za + Josefa Tvarůžka (1. výročí), dar zdraví a Boží
roku
27.11.
10.30
požehnání pro živou rodinu Tvarůžkovu a Jánošovu
Farní pouť do Svaté země je zaplněna, prosím můžete se zapsat jako náhradníci u paní
kostelnice. Průvodcem naší pouti, je to Padre Jeremiáš Daniel Kvaka OFM, který je
komisařem Svaté Země a knězem františkánského řádu.... Padre Daniel žije mimořádný
bohatý duchovní život... Program je ve vývěsce a na klekátku, můžete se jako náhradníci
zapisovat v sakristii u paní kostelnice...
 Pokračování projektu AMORIS LAETITIA:

Centrum pro rodinu zve na první setkání ročního
programu pro manžele s názvem „K SOBĚ“. Zveme všechny manžele, rodiny i jednotlivce,
kteří chtějí více prohloubit své vztahy. Tématem prvního setkání je identita muže a ženy.
Přijďte prožít pěkné odpoledne se svými blízkými při dobré kávě. První setkání proběhne dnes
v neděli 20.11. ve 14:30 hodin na Pastoračním domě ve Valašských Kloboukách. Více
informací na plakátu a stránkách Centra pro rodinu VK.

Drazí farníci, kteří můžete, jste zváni na mši sv. za + kněze děkanátu, kterou
bude sloužit v pondělí 21. listopadu v 9:00 hod. ve Valašských Kloboukách otec biskup
Josef Nuzík spolu s kněžími a jáhny valašskoklobouckého děkanátu.

Ti kdo se zapsali na kurz pro lektory, jsou zaregistrováni a kurz začíná tento pátek –
dle informací ve vývěsce na kostele...

Příští neděle je 1. adventní, při obou mších sv. bude žehnání adventních věnců.

Intence na přání farníků se se budou zapisovat v sobotu 10. prosince od 8.00 hod.
v kostele na další půlrok, protože v kostele je více místa, než ve farní společenské
místnosti... Děkuji za pochopení.

