28. neděle v mezidobí

14. 10. 2018

OHLÁŠKY
 Tento víkend je v Nazaretě další víkend LIFTu, prosíme o vzájemnou modlitbu farníků
a účastníků LIFTu. Prosíme také o modlitbu za probíhající synodu o mládeži v Římě.
 Dnes má kulaté narozeniny jedna z našich kostelnic Zdena Chalupová, pamatujme
na ni v modlitbě. Přejeme a vyprošujeme vše nejlepší!
 Dnes probíhají volby do pastorační rady farnosti. Na kandidátce jsou ti, kteří byli
některým farníkem navrženi a se svojí kandidaturou do pastorační rady souhlasili.
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. Volbu
provedete natržením lístku nejvýše u čtyř kandidátů a odevzdání do volební urny.
 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 ve 21:00 možnost společné modlitby v kostele sv. Jakuba.
 V sobotu 20. 10. v 15:00 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěn Jonáš Tesař.
 Jen připomínáme, že tuto středu přednáška z historie není, ale zveme na přednášku
ve středu 24. 10., tématem bude „Papežský úřad – boj o investituru, schizma“.
 Příští neděli 21. 10. oslavíme v Kunraticích výročí posvěcení kostela. Srdečně zveme
na farní oběd ve 12:30. Prosíme farníky, aby se předem přihlásili u P. Vojtěcha.
 Srdečně zveme všechny rodiny s dětmi na společný víkend 26.-28. 10. na Hrádku u
Vlašimi, přihlaste se prosím u P. Vojtěcha. V sobotu 27. 10. odpoledne bude možnost
také pro ostatní farníky připojit se k rodinám a zúčastnit se části programu v rámci
farního výletu. Zájemci o výlet nechť se také přihlásí P. Vojtěchovi.
 Předem avizujeme, že v termínu 17.-18. 11. bude Noc v Nazaretě pro děti z farnosti.
 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 5.527 Kč a v Hrnčířích 1.323 Kč. Děkujeme.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc říjen. Srdečně zveme na farní kávu a přátelské
setkání do Nazareta.

KALENDÁŘ








Neděle 14. 10. – 28. neděle v mezidobí
Pondělí 15. 10. – Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Úterý 16. 10. – Nezávazné památky sv. Hedviky a sv. Markéty Marie Alacoque
Středa 17. 10. – Památka sv. Ignáce Antiochijského, b. a muč.
Čtvrtek 18. 10. – Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Pátek 19. 10. – Nezávazná památka sv. Jana de Brébeuf …, sv. Pavla od Kříže, kn.
Neděle 21. 10. – 29. neděle v mezidobí, v Kunratcích slavnost výročí posv. kostela

