
29. neděle v mezidobí      20. 10. 2019
OHLÁŠKY 

• Dnes slavíme v Kunraticích slavnost výročí posvěcení kostela. Děkujeme také rodinné
schole z Vlašimi za doprovod mše svaté v 9:30 v Kunraticích. 

• Dnes ve 12:30 se uskuteční  farní oběd, již nyní děkujeme všem, kteří se podílejí na
jeho přípravě a průběhu a kteří se budou podílet na úklidu. 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. Farní káva bude až po obědě. 

• Dnes je kromě jiného také misijní neděle, jsou k dispozici misijní sirky. Mohou nám
připomínat naše povolání být křesťany zapálenými pro hlásání evangelia. 

• V pondělí a úterý bude výuka náboženství podle rozvrhu. 
• 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 srdečně zveme seniory na společenství seniorů. 
• Ve středu v 19:00 bude pátá z přednášek - biblických hodin, které vede farník Jakub

Haloda: Budete jej slavit po všechna svá pokolení ... Ex 12,1-28
• Ve středu v 19:00 bude také společenství mládeže - spolčo. 
• Ve čtvrtek po mši sv. bude adorace s modlitbou nešpor. 
• V sobotu bude mše sv. v Kunraticích v 8:00. 
• V sobotu ve 13:00 chtějí v kostele svatého Jakuba uzavřít  církevní sňatek František

Sniehotta a Mária Maslowská. Pamatujme na ně prosím v modlitbě. 
• V sobotu a neděli 9.-10. 11. bude Noc v Nazaretě pro děti z farnosti, srdečně zveme. 
• 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. 

• V adventu bychom opět chtěli mít rorátní mše svaté v Kunraticích – promýšlíme, jaký
čas zvolit. Vyjádřit se můžete pomocí hlasovacích lístků, které jsou k dispozici. 

• 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 pro účely daňového přiznání. 

• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 6.360 Kč a v Hrnčířích 986 Kč. Děkujeme.
Sbírka této neděle je jedna z účelových, a to na misie. 

• Jsou k dispozici farní zprávy, zvláště upozorňujeme na rubriku zapište si do diáře. 
• Srdečně zveme na další dvě víkendovky: pro mladé od cca 15 do 19 let 1.-3. 11., pro

mladé od 11 do cca 15 let 6.-8. 12. Více na webu farnosti nebo webu ADCM. 
• O podzimních prázdninách začne nový LIFT, všechny mladé od cca 16 let zveme. Tyto

dny je poslední možnost přihlášení na www.lift.mozello.com. 

KALENDÁŘ 

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

 Pondělí 21. 10. – Nez. pam. bl. Karla Rakouského | sv. Jana Pavla II. 

 Středa 23. 10. – Nez. pam. sv. Jana Kapistránského | sv. Antonína Marie Klareta 

 Neděle 25. 10. – 30. neděle v mezidobí 


