
27. neděle v mezidobí   8.10.2017
OHLÁŠKY 

 Tento víkend je v Nazaretě první víkend 3. roč. Animátorského kurzu, prosíme jako
vždy o vzájemnou modlitbu animátorů a farníků. 

 Chtěl bych poděkovat vám, kteří jste toto pondělí pomohli s vykopáním základů pro
zámkovou dlažbu pro přístřešek na farní zahradě. 

 Dnes v 17:00 bude setkání ekonomické rady (třetí setkání biřmovanců bude až příští
neděli 15.10. v 17:00). 

 Ve farnosti pokračuje výuka náboženství. Znovu zveme děti, aby se přihlásily. 
 Ve středu 11.10. bude po mši sv. setkání farnosti v Kunraticích v Nazaretě. 
 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. v 18:00 bude adorace nešporami z breviáře. 

 Příští neděli 15.10. bude setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě v 17:00. 
 V říjnu 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. 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. 

 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 s předstihem přihlásili u P. Vojtěcha,
pokud již víte, že přijdete). 

 Avizujeme, že v sobotu 28.10. nebude mše sv. v Kunraticích v 8:00, ale v 17:00. 
 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. 
 Můžete si přečíst text našich biskupů k blížícím se volbám na webu. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 8. 10. – 27. neděle v mezidobí 
 Pondělí 9.10. – Nezávazná památka sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, muč. 
 Pondělí 9.10. – Nezávazná památka sv. Jana Leonardiho, kněze 
 Středa 11.10. – Nezávazná památka sv. Jana XXXIII., papeže 
 Čtvrtek 12.10. – Nezávazná památka sv. Radima, biskupa 
 Sobota 14.10. – Nezávazná památka sv. Kalista I., papeže a muč. 
 Neděle 15.10. – 28. neděle v mezidobí 


