31. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY

4. 11. 2018

 Minulý víkend se uskutečnil víkend rodin, děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho
přípravě a průběhu. Plánujeme další víkend rodin, termín bude ještě upřesněn.
 Tento víkend je v Nazaretě víkendovka pro mladé 12-18 let. Víkendovky se účastní
cca 60 mladých lidí, prosíme o vzájemnou modlitbu víkendováků a farníků.
 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.
 Program ve farnost bude tento týden následující:
◦ V pondělí ve 14:00 bude mít v kostele sv. Jakuba pohřeb Václav Linc.
◦ V pondělí v 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
◦ V pondělí a v úterý náboženství pro dět podle rozvrhu.
◦ V úterý v 19:00 setkání katechumenů a nedávno pokřtěných a setkání sboru.
◦ V úterý v 21:00 bude v kostele sv. Jakuba adorace se zpěvy.
◦ Ve středu v 19:00 bude historická přednáška, tématem přednášky budou Křížové
výpravy v kontextu dějin církve i světa. Srdečně zveme.
◦ V sobotu v 9:00 bude v katedrále arcidiecézní setkání ministrantů. Sraz v 9:00 na
arcibiskupství, v 10:00 mše sv. s panem kardinálem a následný program.
 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.
 Předběžně zveme na mši sv. v sobotu 17. 11. v 10:00 v kostele sv. Ludmily v Praze na
Náměstí míru. Slavením eucharistie chceme poděkovat Bohu a sv. Anežce České za
29 let svobody, hlavním celebrantem bude otec biskup Zdenek Wasserbauer.
 Předem srdečně zveme na hubertskou mši sv., která bude v sobotu 24. 11. od 10:00
v kostele sv. Jakuba, hlavním celebrantem bude emeritní strahovský opat Michael
Pojezdný, OPraem.
 Předem zveme na arcidiecézní ples mládeže, který se letos uskuteční v pátek 30. 11.
v KC Novodvorská, na webu si můžete prohlédnout promo video.
 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 5.323 Kč. Sbírka příští neděle bude jedna
z účelových, a to na charitní činnost v arcidiecézi.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc listopad, letáčky o aktivitách mládeže a letáčky
o podpoře manželství.
 Náš farník Bc. Mgr. Jakub Haloda, Ph.D. se přihlásil do formace k trvalému jáhenství
a v přijímacím řízení byl panem kardinálem přijat mezi ty, kteří se k přijetí této služby
v naší arcidiecézi začali připravovat. Provázejme ho prosíme svou modlitbou.
 Srdečně zveme na farní kávu po mši svaté v 9:30.

KALENDÁŘ





Neděle 4. 11. – 31. neděle v mezidobí
Pátek 9. 11. – Svátek posvěcení lateránské baziliky
Sobota 10. 11. – Památka sv. Lva Velikého, papeže a uč. církve
Neděle 11. 11. – 32. neděle v mezidobí

