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OHLÁŠKY

 Minulý týden proběhla kolaudace restaurování oltáře a postavy sv. Jana Římského.
 Minulou neděli proběhly volby do pastorační rady farnosti. Děkujeme kandidátům,
voličům i Marii Krejbichové a Petře Soukupové za jejich účast ve volební komisi.
◦ Bylo odevzdáno 120 platných hlasovacích lístků (104 lístků se 4 hlasy, 11 lístků se
3 hlasy, 5 lístků se 2 hlasy) a 1 lístek neplatný. Celkem bylo odevzdáno 459 hlasů.
Kompletní výsledky voleb jsou na webu farnosti a na nástěnkách a zápis volební
komise je k nahlédnutí u P. Vojtěcha. Pastorační radu budou tvořit:
◦ Z titulu faráře / administrátora farnosti (stanovy §4 písm. a) P. Vojtěch Smolka
◦ Z titulu duchovního ustanoveného ve farnosti (stanovy §4 písm. b) jáhen Jaroslav
Mrňa, P. Stanislav Hrách za člena pastorační rady být jmenován nechtěl.
◦ Z titulu zvolení farním společenstvím (§ 4 písm. d) kandidáti, kteří získali nejvyšší
počet hlasů ve volbách, tj. Zdena Chalupová (73), Oliver Macháček (55), Ladislav
Hylena (53), Pavel Janeček (53). Blahopřejeme ke zvolení!
◦ Z titulu výběru administrátora dle jeho uvážení (§ 4 písm. e) Markéta Drábiková,
Jáchym Hobza, Jana Steifová a Jana Vargová.
 Dnes slavíme v Kunraticích slavnost výročí posvěcení kostela, od 12:30 bude farní
oběd, po kterém bude soutěž s tématem „Známe naše radní?“ Káva bude po obědě.
 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.
◦ V úterý v 19:00 setkání katechumenů a nedávno pokřtěných.
◦ V úterý ve 21:00 možnost společné modlitby v kostele sv. Jakuba.
 Ve středu bude přednáška s tématem „Papežský úřad – boj o investituru, schizma“.
 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
pro ostatní připojit se k rodinám v rámci farního výletu. Zájemci nechť se přihlásí P.
Vojtěchovi, odjezd bude ve 13:00 od Nazareta auty dle domluvy. V rámci výletu bude
mše sv., návrat se předpokládá po večeři. V sobotu mše svatá v kostele sv. Jakuba.
 Srdečně zveme mladé 12-18 let na víkendovku nazvanou Merci v termínu 2.-4. 11.
 Předem avizujeme, že v termínu 17.-18. 11. bude Noc v Nazaretě pro děti z farnosti.
 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 6.340 Kč a v Hrnčířích 1.630 Kč. Sbírka této
neděle, misijní, bude věnována na misie. Při této příležitosti si vezměte misijní sirky.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc říjen, letáčky o podpoře manželství a letáčky
o aktvitách pro mládež v rámci naší arcidiecéze, připravený za centrum mládeže.

KALENDÁŘ






Neděle 21. 10. – 29. neděle v mezidobí, v Kunratcích slavnost výročí posv. kostela
Pondělí 22. 10. – Nezávazná památka sv. Jana Pavla II., papeže
Úterý 23. 10. – Nezávazná památka sv. Jana Kapistránského, kněze
Středa 24. 10. – Nezávazná památka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
Neděle 28. 10. – 30. neděle v mezidobí

