
21. neděle v mezidobí                                                      23. 8.2020 

Z liturgického kalendáře:v pondělí Svátek sv. Bartoloměje, apoštola; ve čtvrtek Památka sv. 

Moniky; v pátek Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve; v sobotu Památka umučení 

sv. Jana Křtitele. 

1. Pán Bůh zaplať všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispěli k důstojné oslavě svátku 

Nanebevzetí Panny Marie a nedělnímu díkůvzdání za úrodu; poděkování patří také 

organizátorům poutě na Svatý Hostýn, dík rovněž mládeži za organizaci farního 

tábora. Děkujeme rovněž organizátorům mše sv. na Kaňúře za zemřelého o. Marka 

Martišku. 

2. V zákristii jsou připraveny přihlášky do Náboženství pro nastávající prvňáčky. Prosíme 

rodiče, aby je vyplněné odevzdali nejpozději do 28.8. 

3. V sobotu 29. 8. v 10:15 hod. jste srdečně zváni na mši svatou s otcem arcibiskupem 

Janem Graubnerem, která bude sloužena v rámci poutě rodin na Svatý Hostýn, kterou 

organizuje Centrum pro rodinný život v Olomouci. 

4. V sobotu 26. září se na Sv. Hostýně uskuteční IV. Pouť schol a scholiček, bližší 

informace naleznete ve vývěsní skříňce. 

5. V měsíci říjnu začne v našem děkanátě - Kurz pastoračních pomocníků, bližší 

informace naleznete na plakátě ve vývěsní skříňce. 

6. V neděli 30. 8. jste všichni zváni na akci, která nese název TEČKA ZA LÉTEM aneb 

ROZLOUČENÍ HROU I MODLITBOU S PRÁZDNINAMI. Ta se uskuteční u kříže na Stráni 

v Návojné od 15 hodin. Přineste si se sebou něco na opekáčku, něco na sezení (např. 

deky či karimatky). Program je připraven jak pro děti, tak pro dospělé. Více informací 

na webových stránkách farnosti a ve vývěsce. V případě nepříznivého počasí se akce 

nekoná. Farní den bude příští rok v červnu. 

7. V tyto dny je připravována kniha s názvem Valašské Klobouky a okolí z nebe, jejíž 

součástí by měly být i fotografie našeho kostela. Pro představu, jakým stylem je kniha 

napsaná, slouží podobná publikace od stejného nakladatele, kterou naleznete na 

stolečku pod chorou. Případní zájemci se mohou zapsat na přiložený arch, stačí 

jméno a příjmení. Cena publikace bude 399 Kč. Předpokládá se, že kniha vyjde 

v únoru 2021. 

8. Pán Bůh zaplať členům živého růžence z Ned. Lhoty za dar na kostel ve výši 2 tisíce 

korun. 

9. Pán Bůh zaplať všem dárcům, kteří přispěli v sobotu prostřednictvím kasiček a v 

nedělní sbírce na potřeby farnosti. 

10. Děkujeme za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet druhá 

skupina z Nedašova. 

Ohlášky:V sobotu29. 8. v 11:00 hod. hodlají uzavřít v našem kostele církevní sňatek Petr 
Solař z Nedašova a Natálie Stodůlková z Valašského Meziříčí. 

V sobotu 5. 9. v 11:00 hod. hodlají uzavřít v našem kostele církevní sňatek Ondřej Cícha 
z Nedašova a Monika Kolínková z Nedašova. Kdo by věděl o závažné překážce, která by 
bránila v uzavření těchto manželství, ať to oznámí na faře. 


