25. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY

23. 9. 2018

 Tento víkend se v Nazaretě koná víkendovka pro mladé 12-18 let, nazvaná Šli tři a
prostřední neupadl. Prosíme o vzájemnou modlitbu farníků a víkendováků.
 Dnes v neděli v 15:00 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěna Alžběta Drábiková.
 V pondělí v 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
 V pondělí a v úterý bude výuka náboženství dle rozvrhu. Srdečně zveme další dět,
aby se na náboženství přihlásily. Přihlášky jsou na webu a na bočním oltáři.
 V úterý v 19:00 bude setkání katechumenů a nedávno pokřtěných. Zveme také další
zájemce z řad dospělých na přípravu ke křtu, víte-li o někom, prosíme pozvěte ho.
 V úterý v 19:00 bude zkouška pěveckého sboru, noví zájemci o zpěv jsou vítáni.
 V úterý ve 21:00 bude možnost společné modlitby v kostele sv. Jakuba. Vyprošujme
tento týden požehnání pro naši zemi.
 Ve středu v 19:00 zveme na první přednášku z cyklu přednášek na zajímavá témata
z dějin církve i světa, přednášejícím bude jáhen Jaroslav, který historii vystudoval.
 Připomínáme, že v pátek 28. 9. bude svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. Mše sv.
v naší farnosti bude jako obvykle v 18:00 v Kunraticích.
 Našemu jáhnovi Jaroslavu Mrňovi bude udělena cena Miloslava kardinála Vlka pro
nejlepšího absolventa Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy za akademický
rok 2017/2018. Cenu slavnostně předá Dominik kardinál Duka při mši sv. Veni Sancte
v úterý 2. 10. v 10:30 v kostele Panny Marie před Týnem. Srdečně zveme k účasti.
 V neděli 14. 10. proběhnou volby do nové pastorační rady farnosti, členové farnosti
starší 15 let mohou do 30. 9. písemně navrhovat kandidáty P. Vojtěchovi.
 Srdečně zveme všechny rodiny s dětmi na společný víkend 26. - 28. 10. na Hrádku u
Vlašimi, přihlaste se prosíme u P. Vojtěcha. V sobotu 27. 10. bude možnost pro další
farníky připojit se k rodinám a zúčastnit se části programu v rámci farního výletu.
 Chtěli bychom poprosit o pomoc s úklidem (např. mytí oken atd.) ve farnosti, dobu
pomoci lze domluvit individuálně. Informace u P. Vojtěcha nebo u D. Svobodové.
 Dominik kardinál Duka vydal dne 21. 8. 2018 Generální dekret ohledně závazků mší
sv. mešních fundací, zřízených před nástupem komunismu. Dle dekretu, který bude
účinný od 1. neděle adventní 2018, má být za každý církevní subjekt odslouženo 10
mešních intencí za duše zemřelých dárců, a to pokud možno o hlavních církevních
svátcích s povinnou účastí lidu. O termínech mší svatých budeme informovat.
 Sbírka minulé neděle: v Kunraticích 5.538 Kč a ve Zdiměřicích 2.740 Kč. Děkujeme.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc září. Srdečně zveme na farní kávu a setkání.

KALENDÁŘ







Neděle 23. 9. – 25. neděle v mezidobí
Středa 26. 9. – Nezávazná památka sv. Kosmy a Damiána, muč.
Čtvrtek 27. 9. – Památka sv. Vincence z Paula, kn.
Pátek 28. 9. – Slavnost sv. Václava, muč., hl. patrona čes. národa
Sobota 29. 9. – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Neděle 30. 9. – 26. neděle v mezidobí

