AKCE ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI (ve spolupráci s křesťanskými církvemi města)
V MĚSÍCI LISTOPADU
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 probíhá příprava na biřmování: v pátek 1x za 14 dní od 18:15 hod.
Čtvrtek 1.11.2012 v 18:30, Českobratrská církev evangelická – Alfa večer: Proč a jak se modlit?
(Ladislav Havelka z Českobratrské církve evangelické)
Čtvrtek 8.11.2012 v 18:30, Sborový dům Církve bratrské (Brandlova 1) - Alfa večer: Proč a jak
číst Bibli? (Přemek Pýtr z Církve bratrské)
Čtvrtek 8.11.2012 v 19:00, chrám sv. Vavřince - Slavnostní benefiční koncert CELEBRATION
JAZZ MASS (Karel Růžička). Vystoupí pěvecké sbory KOS Litomyšl, GYBON a JITRO Hradec
Králové, IUVENTUS Svitavy, Palora Litovel, Big Bang Chrudim. Sólo: Veronika Němcová. Klavír:
Radek Škeřík. Řídí Milan Motl. Vstupné 100 Kč. Výtěžek z koncertu bude použit k nákupu
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro Dům pokojného stáří Naděje ve Vysokém Mýtě.
V pátek 9.11.2012 navštíví naši farnost Mons. Jan Vokál, diecézní biskup, v rámci generální
vizitace našich farností. Během své návštěvy navštíví Dům pro seniory Ledax, kde posvětí kříž, kapli
a celý dům. Dále navštíví kostely naší farnosti. V 16:45 hod. se na faře setká s biřmovanci a ostatními
zájemci o setkání z řad mládeže. Po mši sv. následuje setkání s pastorační a ekonomickou radou.
Středa 14.11. 2012 v 18:15, římskokatolická fara - setkání nad nedělními texty následující neděle
s P. Janem Kunertem.
Čtvrtek 15.11.2012 v 18:30, Římskokatolická farnost - děkanství - Alfa večer: Jak nás Bůh vede?
(P. Pavel Mistr )
16.11. – 17.11. 2012 – Víkend s Duchem svatým - Turistická ubytovna TJ Jiskra Vranice u
Jarošova
Více informací o víkendu na stránkách naší farnosti
Čtvrtek 22.11.2012 v 18.30, Sbor Bratrské jednoty baptistů (Pražská 72) – Alfa večer: Jak odolat
zlému? (Zdeněk Spilko z Bratrské jednoty baptistů)
Středa 28.11. 2012 v 18:15, římskokatolická fara - setkání nad nedělními texty následující neděle
s P. Janem Kunertem.
Čtvrtek 29.11.2012 v 18.30, Husův sbor (Hálkova) - Alfa večer: Proč a jak mluvit s druhými o
víře? (Jiří Plhák z Československé církve husitské)
Celý program na: http://alfa.vmyto.cz/
V sobotu 8. 12. 2012 ve večerních hodinách proběhne duchovní obnova pro mládež s P. Janem
Balíkem a v neděli po ranní mši sv. pak duchovní obnova naší farnosti.
Uvažujeme o zřízení Veřejné služby při naší farnosti. Vznikla by tím možnost pracovního místa pro
koordinátora a zároveň by si mohli v našich objektech odpracovat veřejnou službu ti, kteří jsou ji
povinni. Pokud byste měli o výše uvedené činnosti zájem, nahlaste se prosím předběžně u P. Mistra.
Pastorační středisko nabízí Kurz pro akolyty. Bude probíhat od ledna do května 2013 (4x sobota a
1x víkend). Zájemci hlaste se u P. Pavla Mistra 728 185 336. Přihlášky se odevzdávají do 10. 12. 2012.
Více informací na: http://pastoracnistrediskohk.cz/

