30. neděle v mezidobí

29. 10. 2017

OHLÁŠKY
 Tento víkend je v Nazaretě úvodní setkání kurzu Lif, nového animátorského kurzu
naší arcidiecéze. Prosíme o vzájemnou modlitbu účastníků Liftu a farníků.
 Dnes v neděli v 17:00 v Nazaretě bude další setkání biřmovanců.
 Děkujeme všem, kteří minulou neděli pomohli s přípravou farního oběda.
 Další obědy budou, dá-li Bůh, 7. 1. 2018 a 22. 4. 2018.
 Ve středu 1. 11. bude Slavnost Všech svatých.
◦ V 17:00 bude modlitba za zemřelé na kunratickém hřbitově.
◦ V 18:00 mše sv. v kunratickém kostele, po ní setkání farnosti v Nazaretě.
 Ve čtvrtek 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.
◦ V 17:00 bude modlitba za zemřelé na kunratickém hřbitově.
◦ V 8:00 mše sv. v hrobce u kostela, v 15:00 mše sv. v Alzheimer home, v 18:00 mše
sv. v kostele sv. Jakuba.
 Každý den od 1. do 8. 11. je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost
smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky,
přivlastnitelné duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za
zemřelé, v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
 Pátek bude první v měsíci, po mši sv. bude prvopáteční požehnání.
 Ostatní program farnosti 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.
 Na bočním oltáři jsou k dispozici vyrobené svícínky, dobrovolné příspěvky budou
věnovány jako příspěvek na misie.
 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 listopad.

KALENDÁŘ








Neděle 29. 10. – 30. neděle v mezidobí
Úterý 31. 10. – Nezávazná památka sv. Wolfganga, biskupa
Středa 1. 11. – Slavnost Všech svatých
Čtvrtek 2. 11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Pátek 3. 11. – Nezávazná památka sv. Martina de Porres, řeholníka
Sobota 4. 11. – Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Neděle 5. 11. – 31. neděle v mezidobí

