
29. neděle v mezidobí / Výročí posvěcení kostela    22.10.2017
OHLÁŠKY 

 V sobotu proběhla v Nazaretě úklidová brigáda, děkujeme všem, kteří pomohli. 
 Dnes v neděli slavíme slavnost  výročí posvěcení kunratického kostela, od 13:00 je

v Nazaretě společný oběd, farní káva bude dnes po obědě. Pokud byste někdo chtěl
ještě přijít ke společnému stolu, prosím přihlaste se u P. Vojtěcha. 

 Již nyní děkujeme všem, kteří se podílí na přípravě oběda. 
 Do kostela byly umístěny do všech lavic nové podsedáky, které již nepadají, prosíme

chovejme se k nim šetrně. Byl také již téměř dokončen  přístřešek na zahradě, po
farním obědě bude přístřešek požehnán. 

 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 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 28.10. nebude v Kunraticích mše svatá v 8:00, ale v 17:00. 
 Městské části Praha-Libuš a Praha 12 ve spolupráci s modřanskou farností zvou na

pietní shromáždění při příležitost vzniku republiky. Během setkání bude požehnána
nová autobusová zastávka U Cholupického hřbitova. 

 Příští neděli v 17:00 bude setkání biřmovanců. 
 Dnešní neděle je „misijní“, sbírka bude věnována na misie. 
 U vchodů si můžete vzít misijní sirky, vytvořené z iniciativy Papežských misijních děl. 
 V říjnu chceme zaměřit svou pozornost více k  modlitbě růžence.  Modlíme se půl

hodiny přede mší svatou. Je možnost zapsat se na konkrétní den. 
 O víkendu 3.-5.11. bude víkendovka v Nazaretě, více na plakátcích a přihlašování na

webu. Název víkendovky bude „Do nebe volající“. 
 Jsou k dispozici nové farní zprávy na měsíc říjen. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 22.10. – 29. neděle v mezidobí / 
 (v Kunraticích slavnost výročí posvěcení kostela) 
 Pondělí 23.10. – Nezávazná památka sv. Jana Kapistránského, kněze 
 Úterý 24.10. – Nezávazná památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 
 Sobota 28.10. – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů.
 Neděle 29.10. – 30. neděle v mezidobí 


