
32. neděle v mezidobí      11. 11. 2018
OHLÁŠKY 

 Tento víkend je v Nazaretě víkend LIFTu, kterého se účastní cca 50 mladých, prosíme
o vzájemnou modlitbu účastníků LIFTu a farníků. 

 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 18:00 bude zádušní mše sv. za + Vojtěcha Kačenu. 
 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. 
 V sobotu v 10:30 budou v kostele sv. Jakuba pokřtěni Dominik a Daniel Zajícovi. 
 Příští neděli v 17:00 bude setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě. 
 Historická přednáška bude (jak je také uvedeno v rozpisu přednášek) až ve středu

21. 11., a to na téma „Obnova mnišského života – vznik nových řádů“.
 Příští víkend 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, srdečně zveme. 
 Zveme na hubertskou mši sv. v sobotu 24. 11. od 10:00 v kostele sv. Jakuba, hlavním

celebrantem bude emeritní strahovský opat Michael Pojezdný, OPraem. 
 Předem zveme na setkání mladých lidí a řeholníků ve čtvrtek 22.11. v Praze u Panny

Marie Sněžné a 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 6.149 Kč, sbírky v Hrnčířích za poslední dvě
neděle činily 5.093 Kč a 1.906 Kč. Sbírka této neděle je účelová na charitní činnost. 

 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc listopad. 
 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. 

 V rámci přípravy kurzů INVENIO pro školy sháníme člověka, který by mohl vypomoci
s vařením. Šlo by většinou o 3 všední dny (např. pondělí oběd – středa oběd), nyní
cca 1-2x za měsíc, počet jídel maximálně 30, počítáme s finančním ohodnocením.
Pokud byste sami chtěli nebo o někom věděli, prosím ozvěte se u P. Vojtěcha. 

 Německá katol. organizace Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. (KAAD)
poskytuje mladým křesťanským ze zahraničí stipendia, více informací u P. Vojtěcha. 

 Srdečně zveme na farní kávu po mši svaté v 9:30. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 11. 11. – 32. neděle v mezidobí 
 Pondělí 12. 11. – Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 
 Úterý 13. 11. – Památka sv. Anežky České, panny 
 Čtvrtek 15. 11. – Nezávazná památka sv. Alberta Velikého, biskupa a uč. c. 
 Pátek 16. 11. – Nezávazná památka sv. Markéty Skotské | sv. Gertrudy, panny 
 Sobota 17. 11. – Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 
 Neděle 18. 11. – 33. neděle v mezidobí 


