26. neděle v mezidobí

1.10.2017

OHLÁŠKY

 Tento víkend je v Nazaretě první víkendovka pro mladé 12-18 let, prosíme jako vždy
o vzájemnou modlitbu víkendováků a farníků.
 Od dnešního dne chceme zaměřit svou pozornost opět více k modlitbě růžence před
mšemi sv. Ve farnosti se modlíme růženec vždy půl hodiny přede mší svatou. Proto,
abychom mohli naši snahu více konkretizovat, bude možnost zapsat se na konkrétní
den pro modlitbu růžence v kostele. Toho, se rozhodne takto zapsat a tedy zastat to,
že růženec začne, prosíme, aby byl v kostele o chvilku dřív než 30 minut přede mší
sv., a hned, jak dobijí zvony, aby začal s modlitbou. Díky tomu vznikne chvilka ticha
těsně přede mší svatou pro osobní tichou přípravu k bohoslužbě.
 Dnes v 17:00 bude druhé setkání biřmovanců. Jak bylo vícekrát zmíněno, letos bude
v naší farnosti příležitost připravovat se k přijetí biřmování (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.
 Začala ve farnosti výuka náboženství. Znovu zveme děti, aby se přihlásily.
 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 v 15:00 bude mše sv. v Alzheimer home v Horních Kunraticích.
◦ Ve čtvrtek po mši sv. v 18:00 bude adorace nešporami z breviáře.
 Říjnové farní setkání v Kunraticích bude 2. středu v říjnu, tedy 11.10.
 Informujeme, že příští sobotu 7.10. bude pro naši arcidiecézi vysvěcen ke kněžství
jáhen Lukáš Okurka, slavnost bude v 10:00 v Kralupech nad Vltavou.
 Ve farnosti hledáme 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. oslavíme slavnost výročí posvěcení kunratického
kostela, od 13:00 bude v Nazaretě společný oběd. Jste všichni srdečně zváni (jenom
pro zjednodušení organizace prosíme, abyste se přihlásili u P. Vojtěcha, pokud již
víte, že přijdete).
 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 nové farní zprávy na měsíc říjen.
 Po mši svaté v 9:30 jste srdečně zváni k přátelskému setkání v Nazaretě.

KALENDÁŘ

 Neděle 1.10. – 26. neděle v mezidobí | Pondělí 2.10. – Svatých andělů strážných
 Středa 4.10. – Sv. Františka z Assisi | Sobota 7.10. – Panny Marie Růžencové
 Neděle 8. 10. – 27. neděle v mezidobí

