OHLÁŠKY 29. 9. – 15. 10. 2018
 V neděli 2. 9. byla sbírka na církevní školství v diecézi, vybralo se 3.992 Kč. Všem
dárcům děkujeme.
 V neděli 30. 9. bude sbírka na Domácí hospic Duha (Hořice a Vrchlabí).
 Papež František vyzývá věřící na celém světě, aby se během měsíce říjen modlili na
zvláštní úmysl, totiž za jednotu církve proti ďáblu, rozdělujícímu křesťanské
společenství, a za tím účelem přidávali ke každodenní modlitbě růžence mariánskou
modlitbu Pod ochranou Tvou a modlitbu Svatý Michaeli, archanděli.
 Na závěr mše svaté pro děti a mládež v neděli 30. 9. budou požehnány všechny
školní batohy a aktovky, které si naši školáci a studenti donesou. Během bohoslužby
si budeme povídat o sv. Matce Tereze. Po mši svaté zveme na pohádku před
obědem a uvítáme pomoc s pohoštěním. Zájemci se mohou hlásit na faře.
 Náboženství se začne vyučovat pro mladší děti ve středu 3. října ve Vrchlabí na faře
od 14:30 do 15:15 a ve Špindlerově Mlýně ve čtvrtek 4. října od 12:45 do 13:30 na
faře. V případě zájmu mládeže se může ještě domluvit středeční výuka na gymnasiu.
 Hledáme dobrovolníky, kteří by nám pomohli s přípravou plakátků, aktualizací
webu, drobnou prací na PC a výzdobou vitrín.
 Povídání o víře pro všechny, kdo se zajímají o základy křesťanské víry a katechismu
i pro ty, kdo uvažují o přijetí svátosti křtu, bude ve čtvrtek 4. a 11. 10. po večerní mši
svaté od 18:45 do 19:45.
 V neděli 7. října nás během bohoslužeb navštíví P. Zulu ze Zambie.
 Misálek nejen pro děti bude k dispozici během první poloviny října pro ty, kdo si
ho objednali.
 Všechny děti také srdečně zveme na zpívání v dětské Scholičce sluníčko, více
informací na faře.
 Přijmeme pracovníky na příležitostný úklid na faře (středisko Eljon) ve Špindlerově
Mlýně, více informací v kanceláři vrchlabské fary.
Kontakt:
Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1,
tel.: 499 422 899, 731 645 349, e-mail: kancelar@farnostvr.info, IČ: 47466570,
www.vikariatjilemnice.cz, č. účtu: 1187204349/0800
Každé srovnávání je konec štěstí a začátek nespokojenosti.
Sören Kierkegaard

