AKCE ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI (ve spolupráci s křesťanskými církvemi města)
V MĚSÍCI ŘÍJNU
Výuka náboženství: Knířov - ve škole: pátek od 12:10 hod.
Vysoké Mýto – na římskokatolické faře: první stupeň: pátek od 13:15 hod.
druhý stupeň: pátek od 14:00 hod.
V naší farnosti začne příprava na biřmování. Zájemci, hlaste se u P. Mistra. Termín
přípravných schůzek bude dohodnut na základě možností přihlášených.
Pondělí 1.10.2012 v 19:00, římskokatolická fara – večer se sv. Terezií z Lisieux v den jejího
svátku. Vyprávění o Terezii a o práci dobrovolníků v Lisieux bude doplněno promítáním fotek a
palačinkami.
Úterý 2. 10. 2012 v 18:00, římskokatolická fara - setkání těch, kteří chtějí pomáhat s večery Alfa
a to v těchto termínech: 4. 10., 11. 10. a 15. 11. 2012. Jedná se především o pomoc v kuchyni.
Děkujeme.
Středa 3.10.2012 v 17:30, chrám sv. Vavřince – ekumenická bohoslužba slova v kostele sv.
Vavřince ve VM (PPM a duchovní ostatních křesťanských církví v našem městě)
ZA EVANGELIZACI A KURZY ALFA
Středu 3. 10. 2012 v 18:15, římskokatolická fara - setkání nad nedělními texty následující neděle
s P. Janem Kunertem.
Čtvrtek 4.10.2012 v 18:30, ZUŠ – Alfa večer: Jde v životě o něco víc?
(Jiří Plhák z církve československé husitské)
Neděle 7.10.2012 v 15:00, kostel Nejsvětější Trojice – Taneční vystoupení
Výstava, vystupují žáci ZUŠ, vstupné dobrovolné
Čtvrtek 11.10 2012 v 18:30, římskokatolická fara – Alfa večer: Kdo je to Ježíš? (Pavel Mistr
z římskokatolické církve)
Pátek 12.10.2012 v 20:00, kostel Nejsvětější Trojice – společná modlitba za kurzy Alfa v rámci
týdne modliteb za Alfu v České republice
Více na: http://www.kurzyalfa.cz/?akce=modlitba
Sobota 13. 10. 2012 od 9 hod., katedrále sv. Víta v Praze - blahořečení 14 pražských mučedníků.
V případě vašeho zájmu se můžeme domluvit na společné cestě vlakem.
Více informací o 14 mučednicích na: http://pms.ofm.cz/14_den.html
Čtvrtek 18.10.2012, Bratrská jednota baptistů – Alfa večer: Proč Ježíš zemřel? (Zdeněk Spilko
z Bratrské jednoty baptistů)
Sobota 20.10.2012 v 18:00, chrám sv. Vavřince – benefiční koncert pro nadaci Dobrý anděl.
Účinkují: operní pěvkyně Hana Medková, pěvecký soubor Otakar, studenti pardubické Konzervatoře a
skupina Diamantes. Hostem večera je Duo La Bonne Musique.
Čtvrtek 25.10.2012, Husův sbor – Alfa večer: Jak získat víru? (Jiří Plhák z církve československé
husitské)
30.-31.10.2012, Královehradecké diecézní centrum pro seniory srdečně zve seniory a další zájemce na
Zájezd po stopách koledy Tichá noc s putováním po svatojakubské cestě v ČR Oberndorf,
Salzburg, Český Krumlov, Zlatá Koruna, svatojakubská cesta. Cena zájezdu je 2.290 Kč. Duchovní
doprovod zájezdu P. Mgr. Pavel Mistr. Přihlášky na tel. 495 063 661, mobil 737 215 328.
Čtvrtek 1.11.2012, Českobratrská církev evangelická – Alfa večer: Proč a jak se modlit?
(Ladislav Havelka z Českobratrské církve evangelické)

