
32. neděle v mezidobí      12. 11. 2017
OHLÁŠKY 

 Tento víkend je v Nazaretě 2. setkání třetího ročníku Animátorského kurzu. Prosíme
o vzájemnou modlitbu víkendováků a farníků. 

 Dnes v neděli v 17:00 bude setkání biřmovanců. 
 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 srdečně zveme na hubertskou mši sv. v kostele sv. Jakuba v 10:00, hlavním
celebrantem bude P. Konstantin Mikolajek. Ten den nebude mše sv. v 8:00. 

 V sobotu zveme také 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. 

 Příští neděli bude setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě v 17:00. 
 V sobotu 25.11. budou mše sv. ve farním kostele v 8:00 a v 17:00. 
 Předběžně zveme na vyrábění adventních věnců, které se uskuteční v neděli 26. 11.

v 15:00 v Nazaretě pod vedením paní Hedviky Borženské. 
 Na bočním oltáři jsou k dispozici  vyrobené svícínky,  dobrovolné příspěvky budou

věnovány jako příspěvek na misie. 
 Papež František zve na setkání rodin do Dublinu, které se uskuteční 21.-26. 8. 2018.

První část setkání 21.-24. 8. tvoří teologicko-pastorační kongres, následuje v sobotu
v podvečer setkání pro rodiny pojaté jako slavnostní koncert, načež bude následovat
v neděli pontifikální mše svatá. Podrobnosti jsou k dispozici na www.rodiny.cz, které
jsou překládány z oficiální stránky světového setkání www.worldmeeting2018.ie. 

 Možná jste sledovali dramatický vývoj kolem mariánského sloupu na Staroměstském
náměstí. Vznikla iniciativa petice pro podporu jeho vztyčení, pokud chcete, můžete
svým hlasem tuto petici podpořit. 

 Jsou k dispozici nové farní zprávy na měsíc listopad. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 12. 11. – 32. neděle v mezidobí 
 Pondělí 13. 11. – Památka sv. Anežky České, panny 
 Středa 15. 11. – Nezávazná památka sv. Alberta Velikého, b. a uč. c. 
 Čtvrtek 16. 11. – Nezávazná památka sv. Markéty Skotské 
 Čtvrtek 16. 11. – Nezávazná památka sv. Gertrudy, panny 
 Pátek 17. 11. – Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 
 Sobota 18. 11. – Nezávazná památka Posvěcení řím. bazilik Petra a Pavla 
 Neděle 19. 11. – 33. neděle v mezidobí 

http://www.worldmeeting2018.ie/
http://www.rodiny.cz/

