
23. neděle v mezidobí   10.9.2017
OHLÁŠKY 

 Minulou neděli byla ustavena ekonomická rada farnost se členy Tereza Červinková,
Jiří Steif a Tomáš Tarcala. První setkání ekonomické rady bude v neděli 17.9. 

 Opět začalo po prázdninách setkávání nad katechismem s P. Stanislavem v pondělí
od 19:00, resp. po mši svaté, v kanceláři. Jste srdečně vítáni. 

 V úterý 12.9. bude první zkouška sboru od 19:00 v Nazaretě. 
 Ve čtvrtek 14.9. srdečně zveme na pobožnost u křížku v ul. Ke Hrádku v 15:00. 
 V sobotu 16.9. budou v kostele sv. Jakuba pokřtěni děti Kristýna Zátopková v 10:00 a

Ema Marie Beilnarová v 11:00. 
 Příští neděli 17.9. bude poutní mše sv. ve Zdiměřicích v 11:00, mše sv. v Hrnčířích

proto ten den nebude. 17.9. v 17:00 zveme na setkání farnost v Baráčnické rychtě. 
 Znovu bychom chtěli  pozvat všechny dět, aby se přihlásily na náboženství. Výuka

začne v týdnu od 18.9. Dopřejme dětem vzdělání ve víře ve společenství vrstevníků 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 

 Přihlášky na náboženství prosím dejte P. Vojtěchovi (lze je rovněž nechat v sakristii
nebo poslat naskenované elektronicky emailem). 

 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 přípravě a přijetí této svátost - přihlaste se P. Vojtěchovi. První setkání, na kterém
také domluvíme čas pravidelných setkání, bude v neděli 24.9. v 17:00 v Nazaretě.
Srdečně zveme také vás, kteří třeba ještě nejste pevně rozhodnutí svátost biřmování
přijmout, nebo vás, kteří jste ji přijali v minulosti třeba s ne tak intenzivní přípravou. 

 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. Více informací je 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. 
 Tento týden, jak jistě víte, se koná ve Fatimě v Portugalsku Česká národní pouť. 
 Po mši svaté v 9:30 jste srdečně zváni k přátelskému setkání v Nazaretě. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 10.9. – 23. neděle v mezidobí  |  Středa 13.9. – Památka sv. Jana Zlatoústého
 Čtvrtek 14.9. – Svátek Povýšení sv. Kříže  |  Pátek 15.9. – Památka P. Marie Bolestné 
 Sobota 16.9. – Památka sv. Ludmily, muč.  |  Neděle 17.9. – 24. neděle v mezidobí 


