22. neděle v mezidobí

3.9.2017

OHLÁŠKY

 Dnes při mši sv. v 9:30 budeme prosit o požehnání Boží do nového školního roku
pro všechny žáky, studenty, pedagogy a další pedagogické pracovníky. V závěru této
mše svaté bude ustavena nová ekonomická rada farnosti.
 V úterý chtějí ve farním kostele sv. Jakuba uzavřít manželství snoubenci Stanislav Jákl
a Priska Emerentiana Eryani Suhendar, a to v 16:00.
 Ve středu bude mše svatá za ty, kteří slaví v září své narozeniny nebo svátek. Po mši
sv. zveme na setkání farnost s tématem činnost Arcidiecézního centra pro mládež.
 Ve čtvrtek v 11:00 bude v kostele sv. Jakuba pohřeb se mší sv. Leopolda Kasáka.
 Ve čtvrtek v 15:00 bude mše sv. v Alzheimer home v Horních Kunraticích. Zveme.
 Ve čtvrtek v 17:00 bude setkání rodičů dětí, které budou chodit na náboženství.
Samotné náboženství začne v týdnu od 18.9. Dopřejme dětem vzdělání ve víře a
dejme přednost náboženství před jinými kroužky. Letos bude následující rozvrh:
◦ A) Dět před prvním svatým přijímáním: pondělí 17:00, Ali Váchalová
◦ B) Příprava na první svaté přijímání: úterý 17:00, P. Vojtěch Smolka
◦ C) Mladší dět po prvním svatém přijímání: pondělí 17:00, Jana Vargová
◦ D) Starší dět po prvním svatém přijímání: úterý 17:00, Karel Macek
 V pátek v 11:00 bude v kostele sv. Jakuba zádušní mše sv. za Olgu Pawlitovou.
 Předběžně avizujeme, že v neděli 17.9. bude poutní mše sv. ve Zdiměřicích, mše sv.
v Hrnčířích ten den nebude.
 Setkání katechumenů opět od 19.9., první domlouvací setkání bude 19.9. v 19:00.
 Příští rok bude v naší farnosti možnost připravovat se k přijetí svátost biřmování
(od podzimu 2017 do Letnic 2018). Vás, kteří ještě nejste biřmováni, srdečně zveme
k přijetí této svátost. Přihlaste se P. Vojtěchovi.
 Opět začne po prázdninách setkávání nad katechismem s P. Stanislavem v pondělí
od 19:00, resp. po mši svaté, v kanceláři. Jste srdečně zváni.
 Zkoušky sboru začnou od 12.9. od 19:00 v Nazaretě.
 Srdečně zveme mladé ve věku 12-18 let na víkendovku v Nazaretě, nazvanou „Za
horizont“, která bude 29.9-1.10. Více informací na plakátcích, přihlašování na webu.
 Srdečně zveme všechny mladé od 16 let na Lift, novou verzi Animátorského kurzu
naší arcidiecéze. Lift je krásnou příležitostí k tomu více poznat sebe i svou víru, zažít
povzbuzující prostředí, získat nové znalosti a dovednosti, ale především pozvednout
svůj život k Bohu. Více informací na www.adcm.cz nebo přímo na stránkách Liftu
www.lift.mozello.com – tam je také možné se přihlásit.
 Srdečně zveme mladé od 18 let na nový Teologický kurz, který bude pořádat ADCM
ve spolupráci s KTF UK. Více informací na www.adcm.cz,
 Můžete si vzít a odnést domů aktuální farní zprávy na měsíc září.
 Po mši svaté v 9:30 jste srdečně zváni k přátelskému setkání v Nazaretě.
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