OHLÁŠKY - OZNAMY
v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně – Jižních Svazích
v týdnu od 11.11.2018 do 18.11.2018
32. neděle v mezidobí
Svátky v týdnu:
Pondělí
Úterý
Sobota
Neděle

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
Památka sv. Anežky České, panny
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
33. neděle v mezidobí

Oznamování:






Sbírka na Charitu vynesla 27.518,- Kč. Pán Bůh zaplať.
Dnes ve 13,30 se na několik minut ve všech kostelích Evropy rozeznějí zvony na
památku konce první světové války a na symbolické uctění všech padlých.
Připomínám(e), že v pondělí v 10,00 bude v našem kostele slavnostní mše svatá s
otcem biskupem Antonínem Baslerem u příležitosti 25. výročí založení Církevní
základní školy ve Zlíně. Srdečně zveme.
Středeční vzdělávání (začátek už v 18,30!!!) pokračuje tématem: prorok Izaiáš.



Ve čtvrtek 15.11. v 9,15 jsme všichni srdečně zváni na mši svatou za zemřelé
kněze našeho a vizovického děkanátu s otcem arcibiskupem Janem
Graubnerem. Po ní následuje setkání kněží s otcem arcibiskupem. Pokud by
některé sestry chtěly, mohou (něco docela malého) napéct ……



Zveme na diskotéku pro dospělé, která se uskuteční v pátek 16.11. v 19,00 v
Salesiánském klubu mládeže. Hrát bude DJ Kozuba. Vítány jsou tématické
převleky, nejoriginálnější kostým bude odměněn. Lístky je možné koupit po
desáté v kavárně nebo zarezervovat u Ireny Malotové nebo v sakristii.
V sobotu 17.11. od 9,00 bude v klášterní budově Regina ve Zlíně tématický
seminář s ThDr. Janem Balíkem, PhD.: Inspirace papeže Františka pro
manželství a rodinu.
V sobotu 17.11. v 15,00 se bude v našem kostele udílet společná svátost
nemocných. Prosíme zapisujte se v sakristii. Tuto svátost mohou přijmout
všichni trvale nemocní i všichni starší. Zpovídat se bude od 14,15
Srdečně zveme v neděli 2. prosince na promítání dokumentárního filmu „Tíha
oběti“, který osobně představí režisér Zdeněk Zvonek. Jako předfilm bude
promítnut propagandistický snímek „Poselství míru“ z roku 1951. Po filmu bude
beseda s režisérem Zvonkem. Začátek je v 17,00, místo konání: Salesiánský klub
mládeže, vstup: volný.
Děti si mohou vzít obrázek č. 11.









