28. neděle v mezidobí

15.10.2017

OHLÁŠKY
 Tento víkend je v Nazaretě první víkend Teologického kurzu, prosíme jako vždy o
vzájemnou modlitbu animátorů a farníků.
 Dnes v 17:00 bude setkání biřmovanců, v 19:00 bude setkání ekonomické rady.
 Dnes bude setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě v 17:00.
 Ve farnosti pokračuje výuka náboženství. Znovu zveme děti, aby se přihlásily.
 Program bude tento týden obvyklý.
◦ 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 s nešporami z breviáře.
 V sobotu 21.10. bude úklidová brigáda v Nazaretě. Prosíme, zda byste byli ochotni
přiložit ruku k dílu. Je možné přijít třeba i jen na část dne.
 V neděli 22.10. oslavíme slavnost výročí posvěcení kunratického kostela, od 13:00
bude v Nazaretě společný oběd. Jste zváni (pro zjednodušení organizace prosíme,
abyste se s předstihem přihlásili u P. Vojtěcha).
 V říjnu chceme zaměřit svou pozornost více k modlitbě růžence. Modlíme se půl
hodiny přede mší svatou. Je možnost zapsat se na konkrétní den.
 Avizujeme, že v sobotu 28.10. nebude mše sv. v Kunraticích v 8:00, ale v 17:00.
 Jsou k dispozici nové farní zprávy na měsíc říjen.
 Po mši svaté v 9:30 jste srdečně zváni k přátelskému setkání v Nazaretě.

KALENDÁŘ











Neděle 15.10. – 28. neděle v mezidobí
Pondělí 16.10. – Nezávazná památka sv. Markéty Marie Alacoque, panny
Pondělí 16.10. – Nezávazná památka sv. Hedviky
Úterý 17.10. – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Středa 18.10. – Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Čtvrtek 19.10. – Nezávazná památka sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese
Čtvrtek 19.10. – Nezávazná památka sv. Pavla od Kříže, kněze
Sobota 21.10. – Nezávazná památka bl. Karla Rakouského
Neděle 22.10. – 29. neděle v mezidobí
(v Kunraticích slavnost výročí posvěcení kostela)

