Ohlášky ve FARNOSTI VSETÍN

v týdnu od 19. 8. - 26. 8. 2018

20. týden v mezidobí

Díky za úklid kostela a květinovou výzdobu, také za vaše dary při sbírce na opravu
STĚCHY, která vynesla 47.801Kč (v kapličce 777 Kč), dary 2x1.000Kč, 4x500Kč a 400Kč na
B. ú. farnosti. Většina střechy kostela je pokryta měděným plechem, příští týden se postaví
lešení kolem fary, kde dojde také k odvětrání střechy s výměnou bednění v šířce cca 1m a
instalaci nových žlabů. Především v nárůstu výměny krovů jsou vícepráce za 395.931Kč.


DUBLIN 2018

Naší farností byla vybrána a vyslána do IRSKA na setkání s papežem Františkem na
Světové setkání rodin DUBLIN 2018 rodina ORSÁGOVÁ s dětmi Aničkou, Vojtou a
Jirkou. Děkujeme všem, díky kterým se mohou setkání zúčastnit, prosíme o modlitbu a
těšíme se na zážitky z tohoto setkání. Napište své prosby, jména členů Vašich rodin a naši
přátelé je předloží spolu s papežem Františkem a rodinami celého světa Tomu, který
RODINU stvořil…


POZVÁNKY NA POUTĚ

Ve čtvrtek 23. srpna do nemocniční kaple, kde v 10:00 oslavíme patrocinium sv. Růženy.
Zveme příští sobotu 25. srpna 2018 na SVATÝ HOSTÝN na POUŤ RODIN A DĚTÍ.
V 10:15 mše svatá s Mons. Janem Graubnerem, následuje program „Aneb SVĚTOVÉ
SETKÁNÍ RODIN NA SVATÉM HOSTÝNĚ“ a další program především pro děti.



Mládež VseDě zve na festival křesťanské mládeže UNITED 2018
od čtvrtka do soboty 23. - 25. srpna 2018. Z ŘKC bude přednášet P. Mgr. Pavel Šupol
z AKS Olomouc, P. Mgr. Tomáš Hoffmann z Hradce Králové - Vesmíru. Navštíví nás také
předseda Sekce pro mládež při ČBK P. Kamil Strak z Prahy.
V neděli v 7:00 bude sloužit mši svatou P. Pavel Šupol, po mši svaté prosíme naši mládež,
aby připravila snídani v PC pro všechny účastníky U2018, kteří budou na mši svaté. Budou
zde přespávat kněží, řeholní sestry, redakce časopisů IN a TARSICIUS, prosíme ochotné
zajistit pro ně snídani v pátek a sobotu. (neděli mají mladí).
Doneste prosím nějaké buchty a zeleninu, s díkem Vaše mládež.


VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ

Jako křesťanští rodiče jste se zavázali, že své děti budete vychovávat podle Božího
zákona, že je budete učit milovat Boha a lidi jak nám to Pán Ježíš přikázal. Náboženství
je sice nepovinný předmět, ale vy jste povinni náboženskou výchovu zajistit a my vám
k tomu chceme pomoci. Od 1. do 3. třídy se jedná o přípravu na 1. svaté přijímání, od 4. do
9. třídy nedílná součást přípravy na biřmování. Přihlášky
do náboženství jsou vzadu, možno hned vyplnit vložit do pokladničky.
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Ohlášky ve FARNOSTI VSETÍN

v týdnu od 26. 8. - 2. 9. 2018

21. týden v mezidobí

Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu. Díky také všem dobrovolníkům a
ubytovatelům z naší ŘKC při organizaci UNITED 2018. Naši mladí zvou Vás mladé
z celé ČR na snídani do Pastoračního centra, při východu z kostela na kopečku vlevo
přes kovovou bránu. Díky také za novou vývěsku u kapličky sv. Růženy a dar 1.000Kč
na B. ú. farnosti. Také za výmalbu broučkárny a přilehlé chodby a sociálního zařízení.
Nad kostelem bylo dokončeno pokrytí měděným plechem, pokračuje se na faře, vše má
být hotovo do půlky září do našich hodů, kdy poděkujeme za opravy a vaši pomoc…



„GOODBYE“ LÉTO&PRÁZDNINY
V pátek večer od 17:00 bude zpověď dětí a školní mládeže, je třeba, aby děti začaly
nový školní rok s čistým srdcem a v Boží milostí. Po mši svaté v 18:00 bude na farní
zahradě dáme „GOODBYE“ LÉTU&PRÁZDNINÁM s opékáním - grilováním,
prosíme rodiče a schóly o zajištění programu.


Na 1. SOBOTU, bude od 6:00 společná modlitba radostného, bolestného a slavného
růžence, 7:00 mše svatá a zasvěcení našich rodin Neposkvrněnénu Srdci Panny Marie.


NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Příští neděli zveme všechny školní děti na mši svatou v 10:30. Při ní posvětíme
aktovky prvňáčkům, ale i dalším dětem jakékoliv školní potřeby. Ať si je vaše děti
vezmou do kostela a sednou si dopředu na lavičky, zveme také učitele, katechety,
školní zaměstnance…. Děti dostanou nové krabičky na obrázky.

ROZVRH HODIN NÁBOŽENSTVÍ V PC VSETÍN
Středa: 4. třída - 15:00, 5. třída - 15:45
Čtvrtek: 1. + 2. třída - 15:15, 3. třída - 14:30, 6. + 7. třída - 16:00, 8. + 9. tř
19:00 KATECHUMENÁT
Pondělí: Pro zájemce z 1. třídy jednou za 14 dní katecheze Dobrého pastýře broučkárně


POZVÁNKY NA POUTĚ

Do OLOMOUCE v sobotu na 10:30 na 70. narozeniny Mons. Jana Graubnera.
Na PROVODOV na začátek školního roku v sobotu 1. září 2018,
ve 13:00 mše svatá P. František Král a sv. požehnání, po ní opékání a děti budou mít
připravenou hru o poklad. Ostatní Křížová cesta.
Zveme rodiny prvokomunikantů a děti na první naši společnou pouť!!
V neděli na SVATÝ HOSTÝN na pouť členů Matice Svatohostýnské v 9:00.


OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM

V sobotu 1. září 2017 ve 13:00 v kostele Panny Marie Sněžné ve VELKÝCH
KARLOVICÍCH uzavřou církevní manželství pan Michal MATOUŠEK, bytem

TÝN NAD VLTAVOU, Hlinecká 723 a slečna Ivana HRADILOVÁ, bytem VSETÍN,
Dolní Jasénka 774. Je - li známa překážka, nahlaste ji na příslušné farní úřady.
www.farnostvsetin.webnode.cz

