
28. neděle v mezidobí      13. 10. 2019
OHLÁŠKY 

• Tento víkend probíhá  víkend rodin naší kunratické farnosti v Bozkově, pamatujte
prosím na naše rodiny a děti v modlitbě. 

• Minulou  neděli  proběhlo  sčítání  návštěvníků  bohoslužeb,  sčítací  lístek  odevzdalo
(počítáni i mladí na víkendu a účastníci mší sv. vietnamské komunity) celkem 438 lidí. 

• V pondělí a úterý bude výuka náboženství podle rozvrhu, srdečně zveme i další děti. 
• V pondělí po mši sv. bude katechismus s P. Stanislavem. 
• V úterý v 10:30 bude setkání maminek s dětmi, srdečně zveme. 
• V úterý ve 20:00 bude v kostele adorace se zpěvy, srdečně zveme. 
• Ve středu v 19:00 bude čtvrtá z přednášek - biblických hodin, které vede farník Jakub

Haloda: V tvém potomstvu dojdou požehnání všechny národy země ... Gn 22,1-19. 
• Ve čtvrtek po mši svaté bude adorace s modlitbou nešpor. 
• V sobotu bude mše sv. v Kunraticích v 8:00. 
• Příští neděli oslavíme v Kunraticích slavnost výročí posvěcení kostela, mši sv. v 9:30

doprovodí rodinná schola z Vlašimi. 
• Srdečně zveme na posvícení a farní oběd, který se uskuteční příští 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. 

• 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.
Pro vaše dary rádi vystavíme potvrzení o daru, které je možné použít při podávání
daňového přiznání ke snížení základu daně. 

• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 5.914 Kč a v Hrnčířích 2.051 Kč. Děkujeme.
Sbírka příští neděle bude jedna z účelových, a to na misie. 

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

KALENDÁŘ 
 Neděle 13. 10. – 28. neděle v mezidobí 

 Pondělí 14. 10. – Nezávazná památka sv. Kalista I., pap. a muč. 

 Úterý 15. 10. – Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a uč. c. 

 Středa 16. 10. – Nezávazná památka sv. Hedviky | sv. Markéty Marie Alacoque 

 Čtvrtek 17. 10. – Památka sv. Ignáce Antiochijského, b. a muč. 

 Pátek 18. 10. – Svátek sv. Lukáše, evangelisty 

 Sobota 19. 10. – Nezávazná památka sv. Jana de Brébeufa a Izáka Joguese, kn., muč.

 Neděle 20. 10. – 29. neděle v mezidobí | v Kunraticích výročí posvěcení kostela 


