
27. neděle v mezidobí 7. 10. 2018
OHLÁŠKY 

 Dnes v neděli bude v 15:00 v kostele sv. Jakuba pokřtěna Klára Macháčková. 
 Program ve farnost bude tento týden obvyklý: 

◦ V pondělí v 19:00 setkání nad katechismem s P. Stanislavem. 
◦ V pondělí a v úterý výuka náboženství dle rozvrhu. Srdečně zveme další dět, aby

se na náboženství přihlásily. Přihlášky jsou na webu a na bočním oltáři. 
◦ V úterý v 19:00 setkání katechumenů a nedávno pokřtěných. Zveme také další

zájemce z řad dospělých na přípravu ke křtu, víte-li o někom, pozvěte ho. 
◦ V úterý v 19:00 zkouška pěveckého sboru. 
◦ V úterý ve 21:00 možnost společné modlitby v kostele sv. Jakuba. 

 V úterý proběhlo výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace k adaptaci
Nazareta, projektovou dokumentaci budou připravovat Prokop a Vojtěch Jirsovi. 

 Ve středu v 19:00 zveme na přednášku z cyklu přednášek na zajímavá témata z dějin
církve i světa, přednáška bude na téma „Mnišství - kláštery jako centra vzdělanosti a
kultury“, přednášejícím bude jáhen Jaroslav. 

 Příští neděli 14. 10. proběhnou volby do pastorační rady farnosti. Na nástěnkách i
na webu je k nahlédnutí kandidátka těch, kteří byli některým farníkem navrženi a se
svojí kandidaturou do pastorační rady souhlasí. Jsou to (abecedně): Jakub Haloda,
Jáchym  Hobza,  Ladislav  Hylena,  Zdena  Chalupová,  Pavel  Janeček,  Tomáš  Kraus,
Oliver Macháček, Jana Steifová, Alena Váchalová a Jana Vargová. Navržení, kteří se
svojí kandidaturou nesouhlasí a tedy nebudou mezi volenými, byli: Tomáš Červinka,
Stanislav Rychcik, Petra Soukupová a Jiří Steif. 

 V neděli 21. 10. oslavíme v Kunraticích výročí posvěcení kostela. Srdečně zveme na
farní oběd ve 12:30. Kvůli koordinaci prosíme, abyste se předem ozvali u P. Vojtěcha.

 Srdečně zveme všechny rodiny s dětmi na společný víkend 26. - 28. 10. na Hrádku u
Vlašimi, přihlaste se prosíme u P. Vojtěcha. V sobotu 27. 10. bude možnost také pro
ostatní farníky připojit se k rodinám a zúčastnit se části programu v rámci farního
výletu. Přípravné setkání těch, kteří se budou chtít víc zapojit do přípravy, bude tuto
neděli během farní kávy po mši sv. v 9:30. 

 Minulý týden se podařilo obstarat podsedáky do presbytáře kostela sv. Jakuba a na
židle a do sakristie byly umístěny dvě nové skříňky (jedna z nich nahradila skříňku,
která nebyla praktická) a sakristie byla uklizena. 

 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 5.006 Kč a v Hrnčířích 1.136 Kč, šlo o jednu
z účelových sbírek, konkrétně na církevní školství. Děkujeme. 

 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc říjen. Srdečně zveme na farní kávu a setkání. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 7. 10. – 27. neděle v mezidobí 
 Úterý 9. 10. – Nezávazné památky sv. Dionýsia, biskupa, sv. Jana Leonardiho, kněze 
 Čtvrtek 11. 10. – Nezávazná památka sv. Jana XXXIII., papeže
 Pátek 12. 10. – Nezávazná památka sv. Radima
 Neděle 14. 10. – 28. neděle v mezidobí 


