25. neděle v mezidobí

24.9.2017

OHLÁŠKY

 Včera a dnes je v Nazaretě setkání koučů nového kurzu Lif, který začne prodloužený
víkend v říjnu, pamatujte prosím na tento nový kurz v modlitbě.
 Dnes v 17:00 bude první setkání biřmovanců. Jak bylo již vícekrát zmíněno, letos
bude v naší farnosti příležitost připravovat se k přijetí biřmování (od podzimu 2017
do Letnic 2018). Vás, kteří ještě nejste biřmováni, srdečně zveme k přípravě i přijetí
svátosti 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.
 Od pondělí začala výuka náboženství v naší farnosti. Znovu zveme všechny děti, aby
se přihlásily na náboženství. Přihlášky prosím předejte P. Vojtěchovi.
 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 v Nazaretě zkouška sboru v 19:00 a setkání katechumenů v 19:00.
◦ Ve čtvrtek po mši sv. adorace, při které se budeme modlit nešpory z breviáře.
 Ve čtvrtek zveme k účasti na Svatováclavské pouti do Staré Boleslavi, hlavní mše sv.
bude v 10:00 na Mariánském nám. Více na plakátcích.
 Od příští neděle, kterou začne měsíc říjen, zaměříme pozornost na modlitbu růžence
přede mšemi sv. Ve farnosti se modlíme růženec vždy půl hodiny přede mší svatou.
 Ve farnosti hledáme ochotného člověka, který by rád fotil a během význačnějších
příležitostí by byl ochoten pořídit pár fotek, které by bylo následně možné umístit na
web farnosti. Prosím kdo byste byl ochoten, přihlaste se P. Vojtěchovi.
 V sobotu 21.10. bude úklidová brigáda v Nazaretě. Prosíme, zda byste byli ochotni
přiložit ruku k dílu. V neděli 22.10. pak oslavíme výročí posvěcení kunratického
kostela, od 13:00 bude společný oběd. Jste srdečně zváni (jenom pro zjednodušení
organizace prosíme, abyste se přihlásili u P. Vojtěcha, pokud již víte, že přijdete).
 Srdečně zveme mladé ve věku 12-18 let na víkendovku v Nazaretě, nazvanou „Za
horizont“, která bude již příští víkend 29.9-1.10. Více na plakátcích a 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.
 Dnešní kostelní sbírka je účelová, bude věnována na církevní školství.
 Po mši svaté v 9:30 jste srdečně zváni k přátelskému setkání v Nazaretě.

KALENDÁŘ








Neděle 24.9. – 25. neděle v mezidobí
Úterý 26.9. – Nezávazná památka sv. Kosmy a Damiána
Středa 27.9. – Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Čtvrtek 28.9. – Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
Pátek 29.9. – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Sobota 30.9. – Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Neděle 1.10. – 26. neděle v mezidobí

