
31. neděle v mezidobí 3. 11. 2019
OHLÁŠKY 

• Tento víkend probíhá v Nazaretě tematická víkendovka pro mladé 15-19 let. Prosíme
o vzájemnou modlitbu farníků a účastníků víkendovky. 

• Připomínáme, že každý den od 1. do 8. 11. je možné získat po splnění tří obvyklých
podmínek (tj. sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné
odpustky, přivlastnitelné duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí-li se
tam alespoň v duchu za zemřelé. 

• Mše svaté budou tento týden podle obvyklého pořádku. 
• V pondělí a v úterý bude opět náboženství pro děti podle rozvrhu. 
• V pondělí po mši svaté je setkání nad katechismem s P. Stanislavem. 
• V úterý v 10:30 bude setkání maminek s dětmi v Nazaretě. 
• V úterý ve 20:00 bude v kostele adorace se zpěvy. 
• Ve středu bude další z přednášek - biblických hodin pod vedením Jakuba Halody, a to

na téma Od věků jsem ustanovena ... Př 8,22-36. 
• Ve čtvrtek ve 14:00 bude mše sv. v Alzheimer home. 
• Ve čtvrtek po mši sv. bude adorace s modlitbou nešpor. 
• V sobotu bude mše sv. v Kunraticích v 8:00. 
• V sobotu a neděli 9.-10. 11. bude Noc v Nazaretě pro děti z farnosti, srdečně zveme

všechny děti k účasti, přihlašování u katechetů nebo u P. Vojtěcha. Začátek v 15:00. 
• Příští neděli bude v 16:00 v kostele sv. Jakuba pokřtěn Kryštof Vít. 
• Srdečně zveme na hubertskou mši sv., která bude v sobotu 16. 11. v 10:00 v kostele

sv. Jakuba, hlavním celebrantem bude novokněz P. Jaroslav Mrňa. 
• 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. 

• Připomínáme také národní pouť do Říma a oslavy 30. výročí kanonizace sv. Anežky
České, více informacích na plakátcích a na webu. 

• 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. 

• Sbírka minulou neděli, misijní, činila v Kunraticích 4.304 Kč a v  Hrnčířích 1.150 Kč.
Sbírka příští neděle bude jedna z účelových, a to na charitní činnost v arcidiecézi. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na listopad. 
• Po mši sv. v 9:30 srdečně zveme k setkání a na farní kávu. 

KALENDÁŘ 

 Neděle 3. 11. – 31. neděle v mezidobí 

 Pondělí 4. 11. – Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 

 Sobota 9. 11. – Svátek Posvěcení lateránské baziliky 

 Neděle 10. 11. – 32. neděle v mezidobí 


