
32. neděle v mezidobí      10. 11. 2019
OHLÁŠKY 

• Včera a dnes probíhá Noc v Nazaretě pro děti z naší farnosti. 
• Děkujeme za dnešní doprovod mše svaté všem, kteří se na něm podíleli. Bohoslužbu

příští neděli v 9:30 doprovodí, dá-li Bůh, Žižkovský chrámový sbor.
• Dnes v neděli bude v 16:00 v kostele sv. Jakuba pokřtěn Kryštof Vít. 
• Mše budou od pondělí do pátku v 18:00, v sobotu bude jen mše sv. v 10:00. 
• V pondělí a v úterý bude náboženství pro děti podle rozvrhu. 
• V pondělí po mši svaté je setkání nad katechismem s P. Stanislavem. 
• V úterý ve 20:00 bude v kostele adorace se zpěvy. 
• Ve středu v 16:00 bude společenství seniorů a v 19:00 společenství mládeže - spolčo.
• Ve středu bude další z přednášek - biblických hodin pod vedením Jakuba Halody, a to

na téma Bože můj, proč jsi mě opustil ... Ž 22. 
• Ve čtvrtek po mši sv. bude adorace s modlitbou nešpor. 
• V sobotu srdečně zveme na hubertskou mši svatou, která bude v 10:00 v kostele sv.

Jakuba,  hlavním celebrantem bude novokněz P. Jaroslav Mrňa. Poté bude možné
přijmout novokněžské požehnání a naváže přátelské setkání. V sobotu v katedrále
sv. Víta, rovněž v 10:00, bude mše sv. na poděkování za 30 let svobody, viz plakátky. 

• 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. 

• 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. 

• Od adventu také budeme mít pro děti kartičky, které budou dostávat při mších sv. a
ze kterých si budou moci poskládat puzzle. Srdečně zveme rodiče, aby se společně se
svými dětmi do sbírání kartiček zapojili. První kartička bude na 1. neděli adventní. 

• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 6.120 Kč a v Hrnčířích 2.896 Kč. Děkujeme.
Dnešní sbírka je opět jedna z účelových, a to na charitní činnost v arcidiecézi. 

• Jako farnost budeme vděční za vaše dary, které je možné předat v hotovosti nebo
lze je poslat na bankovní účet farnosti. Na vyžádání rádi vystavíme potvrzení o daru. 

• Paní Marie Krejbichová prodává před kostelem sv. Jakuba stolní kalendáře. 
• V sobotu 23. 11. se koná národní potravinová sbírka,  při které budou organizátoři

vděční za dobrovolníky ochotné pomoci. Více u pana Jana Desného, 777 497 200. 
• Jsou k dispozici farní zprávy na listopad. 
• Po mši sv. v 9:30 srdečně zveme k setkání a na farní kávu. 

KALENDÁŘ 

 Neděle 10. 11. – 32. neděle v mezidobí 

 Pondělí 11. 11. – Památka sv. Martina, b. 

 Úterý 12. 11. – Památka sv. Josafata, b. a muč. 

 Středa 13. 11. – Památka sv. Anežky České, panny 

 Pátek 14. 11. – Nezávazná památka sv. Alberta Velikého, b. a uč. c. 

 Neděle 17. 11. – 33. neděle v mezidobí 


