Ohlášky ve FARNOSTI VSETÍN

v týdnu od 14. 10. - 21. 10. 2018

28. týden v mezidobí

Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu a slovíčko pro děti.
Za dnešní sbírku na opravu STŘECHY, skutečné upřímné Pán Bůh zaplať!!!
Také za dary na STŘECHU - 20.000Kč, 2.000Kč, 2.000Kč, 1.000Kč
a z benefičního koncertu pana Ing. Mariana Jurečky 67.000Kč(v tom 5€ - 131Kč).
Za přípravu oběda pro hosty a dárce a večerního rautu, zvláště panu Augustinu Vlkovi.


POZVÁNKY

Ve ČTVRTEK 18. října 2018 na duchovní aktivitu MILION DĚTÍ SE MODLÍ
RŮŽENEC, sv. Padre PIO řekl: „Když se milion dětí pomodlí růženec, svět se změní,“
děti se modlit růženec SVĚTLA za děti žijící v bídě (PMDD - darem 200Kč můžete
zachránit rok života dítěte na misiích - děti mohou přinést 10kororunu –
jak jsme se domluvili v náboženství), začátek v 17:30.
Zveme děti, rodiče a prarodiče, katechety a křesťanské pedagogy, z důvodu
této aktivity nebude v týdnu náboženství (přijďte v 17:20).
Následovat bude mše svatá pro děti, po ní rozdělení úkolů na nedělní
- misijní bohoslužbu. Adorace NSO bude v 17:00 - 17:25.
Svatý růženec se tento pátek budou modlit od 17:30 děti 5. třídy.
Příští NEDĚLI na DEN MODLITEB ZA MISIE, od 10:00 proběhne misijní růženec,
při mši svaté v 10:30 si misijním průvodem připomeneme misie, misionáře
a darem - sbírkou na misie, podpoříme misijní činnost církve, UPBZ!!!!
Od 8:00 zveme do „Kavárničky pro všechny“ také Fair Trade kafe....
Prosíme ochotné ženy z farnosti o napečení tzv. „MISIJNÍCH KOLÁČKŮ a BUCHET“
do misijní kavárny - klubovny. Stačí přinést na faru o misijní neděli po mši svaté
v 8:00, výtěžek bude poslán na Papežská misijní díla dětí. Letos opět vytvoříme
společný Misijní Most Modlitby (M - M - M), v předvečer Misijní neděle, tj. v sobotu
ve 21:00 v kostele nebo doma, zapálíme svíčku a pomodlíme se růženec nebo jakoukoliv
modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření evangelia na celém světě.
Svíce dnes požehnáme, vezměte si je po mši svaté domů.
Příští neděli od 16:00 zveme na jubilejní koncert PS SONET & COLLEGIA MUSICAE
pod vedením Josefa Surovíka, kteří předvedou „MAGNIFICAT“ od J. M. Ruttera.



Naši mládež zveme k modlitbám za synodu o mládeži a děvčata na víkend pro náctileté
od 7. třídy (13 - 16 let) na faru do Hovězí, od 19. - 21. října 2018, tel: 731 402 033

----------------------------------------------------------------------------------------------------V měsíci ŘÍJNU se doporučuje věřícím společná modlitba svatého růžence jako hradba
víry proti nevěře a prázdnotě života a také most pro ty, kdo hledají cestu k Pánu Ježíši a
Panně Marii. V JUBILEJNÍM ROCE NAŠÍ REPUBLIKY se každý den bude modlit jiná
RODINA - SPOLEČENSTVÍ, za její ochranu, za národ, vlast a Evropu vpředu u sochy
Panny Marie Fatimské. Zapište se na arch.
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