
30. neděle v mezidobí      27. 10. 2019
OHLÁŠKY 

• Děkujeme všem, kteří se podíleli minulou neděli na přípravě a průběhu farního oběda
nebo úklidu po něm. V návaznosti na promítání pana Petra Křížka uvažujeme o farní
pouti do Svaté Země (podrobnosti jsou ve farních zprávách), prosíme zájemce, aby se
přihlásili do konce listopadu u P. Vojtěcha. 

• Tento víkend a celé podzimní prázdniny je první setkání v rámci kurzu LIFT. Prosíme
farníky o modlitbu za LIFT, členy týmu i účastníky, a mladé lidi z LIFTu o modlitbu za
kunratickou farnost. 

• Tento týden budou podzimní prázdniny, náboženství dětí, pondělní katechismus ani
úterní adorace nebudou. V úterý proběhne ladění kunratických varhan. 

• V pondělí v 16:00 chtějí uzavřít v kostele sv. Jakuba církevní sňatek Van Hai Tran a
Thu Huyen Tranová, pamatujme na ně v modlitbě. 

• Ve čtvrtek po mši sv. bude adorace s modlitbou nešpor. 
• V pátek bude Slavnost Všech svatých, na slavnostní mši svatou v 18:00 přijal pozvání

novokněz Václav Revenda, který po mši sv. bude udělovat novokněžské požehnání. 
• Pátek je také první v měsíci, po mši svaté bude prvopáteční eucharistické požehnání. 
• V sobotu bude Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, mše sv. budou v naší farnosti

v 8:00 v hrobce za kostelem sv. Jakuba a v 18:00 v kostele sv. Jakuba. 
• Každý den od 1. do 8. 11. je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost

smíření,  svaté  přijímání,  modlitba na úmysl  Svatého otce)  plnomocné odpustky,
přivlastnitelné duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se za zemřelé. 

• Příští víkend 1.-3. 11. srdečně zveme na  tematickou víkendovku všechny mladé od
cca 15 do 19 let, více na plakátcích a přihlašování na webu. 

• 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. 

• 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, misijní, činila v Kunraticích 7.878 Kč a v Hrnčířích 3.960 Kč. 
• Jsou k dispozici farní zprávy na listopad. 
• Farní káva bude dnes kvůli LIFTu výjimečně na faře, využijte vchod z Kostelního nám. 

KALENDÁŘ 

 Neděle 27. 10. – 30. neděle v mezidobí 

 Pondělí 28. 10. – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 

 Čtvrtek 31. 10. – Nezávazná památka sv. Wolfganga, biskupa 

 Pátek 1. 11. – Slavnost Všech svatých 

 Sobota 2. 11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

 Neděle 3. 11. – 31. neděle v mezidobí 


