26. neděle v mezidobí

30. 9. 2018

OHLÁŠKY

 Program ve farnost bude tento týden obvyklý:
◦ V pondělí v 19:00 setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
◦ V pondělí a v úterý 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 setkání katechumenů a nedávno pokřtěných. Zveme také další
zájemce z řad dospělých na přípravu ke křtu, víte-li o někom, pozvěte ho.
◦ V úterý v 19:00 zkouška pěveckého sboru, noví zájemci o zpěv jsou vítáni.
◦ V úterý ve 21:00 možnost společné modlitby v kostele sv. Jakuba.
 V úterý proběhne na arcibiskupství výběrové řízení (otvírání obálek) na zhotovitele
projektové dokumentace k adaptaci Nazareta. Obálky otevře ustanovená komise.
 V úterý v 10:30 při mši svaté v kostele Panny Marie před Týnem bude našemu jáhnu
Jaroslavu Mrňovi 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. Zveme k účasti.
 Ve středu v 19:00 zveme na přednášku z cyklu přednášek na zajímavá témata z dějin
církve i světa, přednáška nese tentokrát název „Církev jako společenství a instituce“,
přednášejícím bude jáhen Jaroslav.
 Čtvrtek je první v měsíci, bude také mše sv. v 15:00 v Alzheimer home.
 Pátek je první v měsíci, po mši svaté bude prvopáteční adorace.
 Příští neděli bude v 15:00 v kostele sv. Jakuba pokřtěna Klára Macháčková.
 V neděli 14. 10. proběhnou volby do pastorační rady farnosti, členové farnosti starší
15 let mohou do 30. 9. (tedy ještě dnes) 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 také pro
ostatní farníky připojit se k rodinám a zúčastnit se části programu v rámci farního
výletu. Přípravné setkání těch, kteří se budou chtít víc zapojit do přípravy, bude příští
neděli 7. 10. během farní kávy po mši sv. v 9:30.
 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.
 Svatý otec František napsal tzv. List Božímu lidu, ve kterém reaguje na aktuální dění,
především skandály týkající se zneužívání dětí. List si můžete přečíst na farním webu.
 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 6.260 Kč a v Hrnčířích 1.365 Kč. Děkujeme.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc říjen. Srdečně zveme na farní kávu a setkání.

KALENDÁŘ







Neděle 30. 9. – 26. neděle v mezidobí
Pondělí 1. 10. – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Úterý 2. 10. – Památka svatých andělů strážných
Čtvrtek 4. 10. – Památka sv. Františka z Assisi
Sobota 6. 10. – Nezávazná památka sv. Bruna, kněze
Neděle 7. 10. – 27. neděle v mezidobí

