
33. neděle v mezidobí      19. 11. 2017
OHLÁŠKY 

 Včera se uskutečnil modlitební večer Godzone, někteří dobrovolníci ze včerejška na
dnešek přespali v Nazaretě. Děkujeme všem za modlitební podporu této akce. 

 Dnes bude setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě v 17:00. 
 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. 

 Příští neděli v 17:00 bude setkání biřmovanců. 
 Příští sobotu 25.11. budou mše sv. ve farním kostele v 8:00 a v 17:00. 
 Příští sobotu v 11:00 bude ve farním kostele pokřtěna Veronika Pacovská. 
 Srdečně zveme na vyrábění adventních věnců, které se bude konat příští neděli 26.

11. v 15:00 v Nazaretě pod vedením paní Hedviky Borženské. Vlastní vyrobené věnce
si pak můžete přinést následující 1. neděli adventní, při které budou požehnány. 

 Zveme na Arcidiecézní ples mládeže, který se uskuteční v pátek 1.12. v 19:00, a to
v KC Novodvorská na Praze 4. 

 Na bočním oltáři jsou stále ještě k dispozici vyrobené svícínky, dobrovolné příspěvky
budou věnovány jako příspěvek na misie. 

 Jsou k dispozici nové farní zprávy na měsíc listopad. 
 Předem informujeme, že prosincové setkání farnosti bude již o týden dříve, 29.11.

v 19:00 v Nazaretě. Stejně tak mše sv. v Alzheimer home bude výjimečně již 30.11. 
 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. 

 Z iniciativy Českého katolického biblického díla se dnešní den slaví jako Den Bible, při
této příležitosti napsal pan kardinál Dominika Duka list. Lze také podpořit iniciativu
finančně, na bočním oltáři je košíček pro zvláštní sbírku, která bude rozdělena takto:
25% Českému katolickému biblickému dílu a 75% České biblické společnosti. 

 Po mši svaté v 9:30 jste srdečně zváni na přátelské setkání a farní kávu. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 19. 11. – 33. neděle v mezidobí 
 Úterý 21. 11. – Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
 Středa 22. 11. – Památka sv. Cecílie, panny a muč. 
 Čtvrtek 23. 11. – Nezávazná památka sv. Klementa I., pap. a muč. 
 Čtvrtek 23. 11. – Nezávazná památka sv. Kolumbána, opata 
 Pátek 24. 11. – Památka sv. Ondřeje Dũng-Lạca, kn., a druhů, muč. 
 Sobota 25. 11. – Nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a muč. 
 Neděle 26. 11. – Slavnost Ježíše Krista Krále 

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

