
                    24. neděle v mezidobí                                                       13. 9. 2020 

Z liturgického kalendáře: v pondělí Svátek Povýšení svatého Kříže; v úterý Památka Panny 

Marie Bolestné. 

 

 

1. Mládež naší farnosti Vás srdečně zve na venkovní chvály, které se uskuteční v sobotu 

v 18 hod. u kostela. Na téma: Bůh je můj štít promluví o. Jan Berka z Valašských 

Klobouk. Přineste si prosíme, něco na sezení, v případě špatného počasí se 

přesuneme do kostela. 

2. Zveme všechny odvážlivce starší 14 let na noční akční hru Go Extreme, která se 

uskuteční u nás ve farnosti v pátek 18.9. od 19:00 hodin. Přihlašovací formuláře a 

podrobnější informace naleznete na facebookových stránkách Animák. 

3. PODZIM SMÍŘENÍ: V průběhu celého podzimu se chceme modlit za naši farnost. 

Chceme se modlit za smíření a odpuštění křivd v naší farnosti a postupnými kroky 

obměkčovat naše srdce a očišťovat tak naše farní společenství. Jan Pavel II. napsal, že 

jedinou cestou k smíření je odpuštění. Přijetí a udělení odpuštění umožňuje novou 

kvalitu mezilidských vztahů, přerušuje spirálu nenávisti a msty a láme okovy zla, které 

obepínají srdce svářících se lidí. Každý měsíc se proto chceme zaměřit na danou 

oblast, za kterou bychom se chtěli modlit. V měsíci září to budou manželé, v říjnu 

rodiče a děti a v listopadu potom za celé farní společenství. Každou neděli, budou 

tematicky upraveny promluvy a farníkům bude také nabídnuta konkrétní výzva na 

týden, která by měla vést k reálné proměně našeho společenství. Celý měsíc pak 

bude zakončen prvopáteční adorací s kající pobožností. Podzim smíření vyvrcholí 

adventní duchovní obnovou s Pavlem Strežem, která proběhne 28.11.2020. 

4. Pán Bůh zaplať nejmenované osobě za dar na kostel 2 tis. Kč. 

5. Děkujeme za úklid kostela skupině z Ned. Lhoty, příští sobotu bude uklízet třetí 

skupina z Ned. Lhoty. 

6. V pondělí 14. září v 15:00 hod. bude pohřeb paní Ludmily Steckmeierové z Návojné. 

Ve středu 16. září v 15:00 hod bude pohřeb pana Jana Kuvika z Ned. Lhoty.  

Odpočinutí věčné dej jí Pane ... 

 

Ohlášky:  

V sobotu 19. 9. ve 12:00 hod. hodlají uzavřít v kostele sv. Josefa ve Štítné nad Vláří církevní 
sňatek Gabriela Zvonková z Nedašova a Marek Donát z Kunovic u Valašského Meziříčí. 

V sobotu 19. 9. v 11:00 hod. hodlají uzavřít v našem kostele církevní sňatek Ondřej Macháč 
z Návojné a Jana Vaňková z Návojné. 

Kdo by věděl o závažné překážce, která by bránila v uzavření těchto manželství, ať to oznámí 
na faře. 


