31. neděle v mezidobí

5. 11. 2017

OHLÁŠKY
 V pátek proběhlo intonování varhan v kostele v Kunraticích.
 Tento víkend je v Nazaretě další tématická víkendovka „Do nebe volající“. Prosíme o
vzájemnou modlitbu víkendováků a farníků.
 Tuto neděli po mši sv. v Hrnčířích bude dušičková pobožnost na tamějším hřbitově.
 Setkání biřmovanců bude příští neděli v 17:00.
 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 pro
duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé, v ostatních
dnech lze takto získat odpustky částečné.
 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.
 V sobotu v 10:00 bude Arcidiecézní setkání ministrantů, mši sv. v 10:00 v katedrále
bude celebrovat pan kardinál.
 Příští sobotu 11. 11. budou mše sv. ve farním kostele v 8:00 a v 17:00.
 Srdečně zveme na hubertskou mši sv. v kostele sv. Jakuba v sobotu 18. 11. v 10:00.
Ten den nebude mše sv. v 8:00.
 V sobotu 18. 11. zveme k účasti na Godzone tour do Sportovní haly Královka v Praze
Bubenči na cca dvouhodinový program s hudební, taneční, světelnou a dramatickou
produkcí, modlitbou chval a možností přímluvné modlitby a svátosti smíření.
 V sobotu 25.11. budou mše sv. ve farním kostele v 8:00 a v 17:00.
 Na bočním oltáři jsou k dispozici vyrobené svícínky, dobrovolné příspěvky budou
věnovány jako příspěvek na misie.
 Jsou k dispozici nové farní zprávy na měsíc listopad.

KALENDÁŘ






Neděle 5. 11. – 31. neděle v mezidobí
Čtvrtek 9. 11. – Svátek posvěcení lateránské baziliky
Pátek 10. 11. – Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Sobota 11. 11. – Památka sv. Martina, biskupa
Neděle 12. 11. – 32. neděle v mezidobí

