
33. neděle v mezidobí      18. 11. 2018
OHLÁŠKY 

 Tento víkend je v Nazaretě setkání modlitebního společenství, cca 12 lidí, a také Noc
v Nazaretě pro děti z farnosti, cca 16 dětí. Děkujeme také všem organizátorům. 

 Dnes v neděli v 17:00 bude setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě. V rámci
setkání budeme mluvit o možnosti sdílet kostel v Hrnčířích pravoslavným, pokud by
vás tato otázka zajímala nebo jste chtěli vyjádřit svůj názor, přijďte. 

 Na webu si můžete přečíst dopis pana kardinála ke dni Bible, do košíčku u bočního
oltáře lze přispět na České katolické biblické dílo a Českou biblickou společnost. 

 V pondělí v 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem. 
 V pondělí a v úterý náboženství pro děti podle rozvrhu. 
 V úterý dopoledne se v Nazaretě uskuteční setkání kněží našeho vikariátu. 
 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 přednáška z historie na téma „Obnova mnišského života –

vznik nových řádů“, přednášejícím bude náš jáhen Jaroslav. 
 Ve čtvrtek v 18:00 zveme na setkání mladých lidí a řeholníků u Panny Marie Sněžné.
 V sobotu v 10:00 bude hubertská mše sv. v kostele sv. Jakuba, hlavním celebrantem

bude emeritní strahovský opat Michael Pojezdný, OPraem. Mše sv. v 8:00 nebude. 
 Příští neděli v 15:00 bude v Nazaretě vyrábění adventních věnců, které povede paní

Hedvika Borženská. Věnce si pak můžete odnést domů, požehnání bude po mších sv.
na první neděli adventní 2. 12. Využijme této příležitosti a připravme se na vstup do
adventní doby. Srdečně zveme. 

 Předem zveme na mikulášskou besídku s představením a nadílkou pro děti v neděli
2. 12. po mši svaté v 9:30, besídka začne cca v 10:50 v Nazaretě. 

 Předem zveme 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, účelová na charitní činnost v arcidiecézi, činila  v Kunraticích
7.255 Kč, sbírka v Hrnčířích činila 1.674 Kč. Děkujeme. 

 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc listopad. 
 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. 

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

KALENDÁŘ 
 Neděle 18. 11. – 33. neděle v mezidobí 
 Středa 21. 11. – Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 
 Pátek 23. 11. – Nezávazná památka sv. Klementa I., papeže 
 Pátek 23. 11. – Nezávazná památka sv. Kolumbána, opata 
 Sobota 24. 11. – Památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků 
 Neděle 25. 11. – Slavnost Ježíše Krista Krále 


