
27. neděle v mezidobí 6. 10. 2019
OHLÁŠKY 

• Tento víkend probíhá v Nazaretě víkendovka pro mladé od 11 do cca 15 let, prosíme
o vzájemnou modlitbu účastníků víkendovky a farníků. 

• Od podzimních prázdnin bude nový LIFT, všechny mladé od cca 16 let zveme. Je pár
posledních volných míst, přihlašování a informace jsou na www.lift.mozello.com. 

• Dnes v neděli při mši sv. v 9:30 bude pokřtěn Patrik Holub. 
• Dnes v neděli probíhá při všech bohoslužbách sčítání věřících, viz zvláštní list. 
• Již začala v naší farnosti výuka náboženství podle rozvrhu, srdečně zveme i další děti. 
• V pondělí po mši sv. bude katechismus s P. Stanislavem. 
• V úterý ve 20:00 bude v kostele adorace se zpěvy, srdečně zveme. 
• Ve středu v 16:00 bude společenství seniorů. 
• Ve středu v 19:00 bude třetí z přednášek - biblických hodin, které vede farník Jakub

Haloda, na téma Není dobré, aby člověk byl sám, Gn 2,4-3,21. Zveme. 
• Ve středu v 19:00 bude společenství mladých. 
• Ve čtvrtek po mši svaté bude adorace s modlitbou nešpor. 
• V sobotu bude mše sv. v Kunraticích v 8:00. 
• V sobotu v 10:00 bude pokřtěna Anna Marie Josefína Červinková. 
• Během příštího víkendu se uskuteční víkend rodin v Bozkově, více info u P. Vojtěcha. 
• Srdečně zveme na posvícení a farní oběd, který se uskuteční v neděli 20. 10., pokud

přijmete pozvání, prosím přihlaste se u otce Vojtěcha, abychom mohli vše připravit.
Během odpoledne bude promítání a prezentace o cestách do Izraele od pana Petra
Křížka, a to proto, že přemýšlíme o organizaci farní pouti do Svaté Země. 

• V naší farnosti připravujeme nový kurz přípravy dospělých ke svátostem, především
ke svátosti křtu, který začne dá-li Bůh od adventu. Všechny zájemce srdečně zveme,
aby se přihlásili u P. Vojtěcha. Zveme i nezávazné zájemce. 

• Proběhla pastorační rada farnosti, kompletní zápis je k nahlédnutí u otce Vojtěcha. 
◦ Rádi bychom připomněli některé liturgické postoje: při přinášení obětních darů, které je po přímluvách,

je na místě stát. Aby nevznikal zmatek při rychlém střídání sezení a stání, zůstanou věřící stát již během
přípravy oltáře, sbírky a stojí i během přinesení obětních darů a jejich předání. Pak je na místě se posadit. 

◦ Vzhledem k faktické účasti na farních setkáních první středy v měsíci a vzniklém společenství seniorů se
zdá rozumnější, aby tato setkání již nepokračovala. Farníci jsou zváni k setkání každou neděli po mši sv. a
při předem řečených příležitostech, jako farní obědy, vítání jáhna, hubertská, setkání s býv. jáhny atd. 

• Proběhlo také setkání ekonomických rad farností a zazněla velká výzva k tomu, aby
se věřící odpovědněji podíleli na financování farností a církve vůbec, a to především
při sbírkách, ale také svými dary i převzetím spoluodpovědnosti za činnost farností. 

• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 7.137 Kč a v Hrnčířích 3.816 Kč a byla to
jedna z účelových sbírek, konkrétně na církevní školství. Děkujeme. 

• Jsou k dispozici farní zprávy, zvláště upozorňujeme na rubriku zapište si do diáře. 
• Po mši sv. v 9:30 zveme na farní kávu. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 6. 10. – 27. neděle v mezidobí | Pondělí 7. 10. – Památka P. M. Růžencové 

 Pátek 11. 10. – Nez. pam. sv. Jana XXXIII. | Sobota 12. 10. – Nez. pam. sv. Radima 

 Neděle 13. 10. – 28. neděle v mezidobí 


