
30. neděle v mezidobí      28. 10. 2018
OHLÁŠKY 

 Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu farního oběda, další obědy
budou dá-li Bůh v neděli 6. 1. 2019 a v neděli 28. 4. 2019. 

 Tento víkend vyjely rodiny naší farnosti na víkend rodin, dosavadní program se velmi
vydařil. Po víkendu bude na webu farnosti k nahlédnutí fotogalerie. 

 Program ve farnost bude tento týden následující: 
◦ V pondělí v 19:00 setkání nad katechismem s P. Stanislavem. 
◦ V úterý v 19:00 setkání katechumenů a nedávno pokřtěných bude. 
◦ V pondělí a v úterý mají děti podzimní prázdniny, náboženství ani sbor nebude. 

 Ve středu večer se uskuteční setkání ekonomické rady farnosti. 
 Ve čtvrtek 1. 11. bude Slavnost Všech svatých. 

◦ V 17:00 bude modlitba za zemřelé na kunratickém hřbitově. 
◦ V 15:00 mše sv. v Alzheimer home, v 18:00 mše sv. v kostele sv. Jakuba. 
◦ V 19:15 bude první setkání nové pastorační rady naší farnosti. 

 V pátek 2. 11. bude Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. 
◦ V 8:00 bude mše sv. v hrobce za kunratickým kostelem. 
◦ V 17:00 bude modlitba za zemřelé na kunratickém hřbitově. 
◦ V 18:00 bude mše svatá v kostele a po ní prvopáteční požehnání. 

 Každý den od 1. do 8. 11. je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost
smíření,  svaté  přijímání,  modlitba  na  úmysl  Svatého  otce)  plnomocné  odpustky,
přivlastnitelné duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se za zemřelé. 

 Připomínáme, že historická přednáška bude až následující středu 7.11., a to na téma
Křížové výpravy v kontextu dějin církve i světa. Srdečně zveme. 

 Srdečně zveme mladé 12-18 let  na víkendovku nazvanou Merci,  která proběhne
příští víkend 2.-4. 11., přihlašování je na webu. 

 Předem avizujeme, že v termínu 17.-18. 11. bude Noc v Nazaretě pro děti z farnosti
od 3. do 9. třídy, více na plakátku. Přihlašování u P. Vojtěcha nebo katechetů. 

 Sbírka minulé neděle byla jednou z účelových sbírek (na misie) a činila v Kunraticích
8.880 Kč a v Hrnčířích 1.820 Kč. 

 Jsou k dispozici letáčky o podpoře manželství a letáčky o aktvitách pro mládež. 
 Srdečně zveme na farní kávu po mši svaté v 9:30. 
 Přečtěte si  pastýřský list pana kardinála, vydaný při příležitosti 100. výročí vzniku

Československa. List je na webu farnosti, pro ty, kteří nemají internet, k rozebrání. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 28. 10. – 30. neděle v mezidobí 
 Středa 31. 10. – Nezávazná památka sv. Wolfganga, biskupa 
 Čtvrtek 1. 11. – Slavnost Všech svatých 
 Pátek 2. 11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
 Sobota 3. 11. – Nezávazná památka sv. Martina de Porres, řeholníka 
 Neděle 4. 11. – 31. neděle v mezidobí 


