24. neděle v mezidobí

17.9.2017

OHLÁŠKY

 Dnes v neděli bude poutní mše sv. ve Zdiměřicích v 11:00, mše sv. v Hrnčířích dnes
nebude. Odpoledne v 17:00 zveme na setkání farnost v Baráčnické rychtě.
 Dnes v 17:00 bude první setkání nové ekonomické rady v Nazaretě.
 Od pondělí začíná výuka náboženství. Znovu bych chtěl pozvat všechny dět, aby se
přihlásily na náboženství. Letos bude následující rozvrh:
◦ A) Dět před prvním svatým přijímáním: pondělí v 17:00, Ali Váchalová
◦ B) Příprava na první svaté přijímání: úterý v 17:00, P. Vojtěch Smolka
◦ C) Mladší dět po prvním svatém přijímání: pondělí v 17:00, Jana Vargová
◦ D) Starší dět po prvním svatém přijímání: úterý v 17:00, Karel Macek
 Přihlášky na náboženství prosím předejte P. Vojtěchovi (lze rovněž nechat i v sakristii
nebo poslat naskenované elektronicky emailem).
 Také ostatní program bude tento týden obvyklý jako během školního roku.
◦ V pondělí setkání nad katechismem po mši svaté / v 19:00 s P. Stanislavem.
◦ V úterý bude zkouška sboru v 19:00 v Nazaretě.
◦ V úterý setkání katechumenů v 19:00 - první domlouvací setkání.
◦ Ve čtvrtek po mši sv. adorace, při které se budeme modlit nešpory z breviáře.
 Ve středu v 16:00 chtějí v kostele sv. Jakuba uzavřít manželství snoubenci Stanislav
Jákl a Priska Emerentana Eryani Suhendar.
 Ve středu v 19:00 bude setkání pastorační rady farnost.
 V sobotu ve 13:00 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěn Maxmilián Alchus.
 Příští neděli v 17:00 bude první setkání biřmovanců. Jak bylo již vícekrát zmíněno,
letos bude v naší farnosti příležitost připravovat se k přijetí biřmování (podzim 2017
- Letnice 2018). Vás, kteří ještě nejste biřmováni, srdečně zveme k přípravě a přijetí
svátost biřmování- přihlaste se P. Vojtěchovi. Srdečně zveme na jednotlivá setkání i
vás, kteří třeba ještě nejste pevně rozhodnutí svátost biřmování přijmout, nebo vás,
kteří jste ji přijali v minulosti třeba s ne tak intenzivní přípravou.
 Předběžně zveme na Svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi, která se uskuteční
28.9., hlavní mše sv. bude v 10:00 na Mariánském nám. Více na plakátcích.
 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 mladé od 18 let na nový Teologický kurz, který bude pořádat ADCM
ve spolupráci s KTF UK. Více informací na www.adcm.cz.
 Kdo z vás je nemáte, můžete si vzít a odnést domů farní zprávy na měsíc září.
 Po mši svaté v 9:30 jste srdečně zváni k přátelskému setkání v Nazaretě.

KALENDÁŘ






Neděle 17.9. – 24. neděle v mezidobí | Úterý 19.9. – Sv. Januária, biskupa a muč.
Středa 20.9. – Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gǒna, kněze, a druhů, mučedníků
Čtvrtek 21.9. – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Sobota 23.9. – Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Neděle 24.9. – 25. neděle v mezidobí

