
                    22. neděle v mezidobí                                                       30. 8. 2020 

Z liturgického kalendáře: ve čtvrtek Památka sv. Řehoře Velikého; papeže a učitele církve. 

 

1. Drazí farníci, protože jednota je jedním ze znaků církve, chceme tuto jednotu projevit 

také sjednocením postojů a gest při mši svaté. Od 1. 9. 2020 dochází v našem 

děkanátu k liturgickým úpravám, jejichž podrobný popis naleznete ve vývěsní skříňce. 

Při výzvě – (Modleme se, bratři a sestry) nebo (Modleme se, aby Bůh přijal) sedíme, 

dále pak následuje modlitba kněze nad dary, při níž lid stojí. 

2. Tento týden je první pátek v měsíci. Mše svaté budou slouženy ráno v 7:00 a večer 

v 18:30 hod. Hodinu před večerní mší svatou bude vystavena Nejsvětější Svátost 

Oltářní. Nemocné budu navštěvovat ve čtvrtek od 9 hod. Nedašov, v pátek Návojnou 

a Ned. Lhotu. 

3. Zveme všechny nové zpěváky a zpěvačky do dětské scholičky! Chceš to zkusit? Užít si 

legraci a naučit se nové písničky? Přijď v sobotu ve 13:00 hod. na faru. Rádi Tě 

uvítáme! 

4. Zveme všechny děti, které se zúčastnily letošního farního tábora na potáborové 

setkání, které se uskuteční v sobotu 5. 9. 2020 v 15:00 hod. na faře. Zahrajeme si hry, 

zavzpomínáme na tábor a pořádně se nadlábnem! Jídlo a pití bude zajištěno. Těší se 

na vás táborový tým.  

5. Začíná nový školní rok, všem učitelům, katechetům, zaměstnancům škol, 

vyprošujeme Boží požehnání. Příští neděli na dětské mši svaté požehnám prvňáčkům 

školní tašky a pomůcky. 

6. Dnes odpoledne jste zváni na Stráň do Návojné, kde se od 15 hod. uskuteční akce 

s názvem TEČKA ZA LÉTEM aneb ROZLOUČENÍ HROU I MODLITBOU S PRÁZDNINAMI. 

Více informací na webových stránkách farnosti a ve vývěsce. V případě nepříznivého 

počasí se akce nekoná. 

7. V pátek 4. 9. 202O se koná pěší pouť na Sv. Hostýn. Kdo by měl zájem, může se 

přidat. Vychází se v 6:00 hod. od rybníka v Brumově. Ubytování v Kašavě je zajištěno. 

Věci na nocleh si přineste ve čtvrtek večer k paní Marii Šeré v Nedašově. 

8. Pán Bůh zaplať nejmenované osobě z Ned. Lhoty za dar na kostel ve výši 6 tis. Kč. Pán 

Bůh zaplať nejmenované rodině z Ned. Lhoty za dar na kostel 4 tis. Kč a dvěma 

rodinám z Nedašova, jenž darovaly každá 2 tis. Kč na potřeby kostela.   

9. Děkujeme za úklid kostela druhé skupině z Nedašova, příští sobotu bude uklízet 

druhá skupina z Návojné. 

Ohlášky:  

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 tohoto manželství, ať to oznámí 
na faře. 


