
27. neděle v mezidobí 3. 10. 2021
OHLÁŠKY 

• Pořad bohoslužeb: nedělní mše sv. v Kunraticích v 8:00 a 10:00, nedělní mše svatá
v Hrnčířích v 11:00, všednodenní mše sv. v Kunraticích od pondělí do pátku v 18:00. 

• Tento víkend probíhá v Nazaretě víkend LIFT (v rámci kurzu od roku 2019), prosíme
o vzájemnou modlitbu účastníků kurzu a farníků. 

• Dnes v 17:00 bude setkání katechumenů a zájemců o prohloubení víry, toto setkání
navazuje na setkávání uskutečněná minulý rok a bude formou online. 

• V naší farnosti pokračuje výuka náboženství. Rozvrh hodin a přihlášky jsou na webu
farnosti i vytištěné v kostele, děti srdečně zveme. 

• V úterý po mši svaté bude adorace s modlitbou chval a příležitostí k svátosti smíření
do 20:00. Srdečně zveme, přijďme se společně modlit. 

• Ve středu v 19:00 bude společenství mládeže, také další zájemci jsou vítáni. 
• Ve čtvrtek v 17:00 bude setkání nazvané úvod do křesťanství, spojené s přípravou

ke křtu dospělých, jde o druhou skupinu; pokud byste se někdo chtěli připravovat
ke křtu nebo prohloubit svou křesťanskou víru a přidat se, srdečně zveme. 

• V sobotu v 10:00 srdečně zveme na  jáhenské svěcení do pražské katedrály. Mezi
svěcenci na trvalé jáhny bude, dá-li Bůh, také náš farník Jakub Haloda. Pamatujme
na něj i na ostatní svěcence v modlitbě. 

• Příští neděli při mších svatých v Kunraticích Jakuba přivítáme již jako jáhna. Po mši
svaté v 10:00 bude setkání s občerstvením v Nazaretě. Pokud byste se byli někdo
ochotní podílet, prosím ozvěte se Jakubu Halodovi nebo otci Vojtěchovi. 

• Upozorňujeme na možnost půjčit si nějakou knihu z farní knihovny v neděli během
farní kávy nebo po domluvě s Monikou Pokornou. 

• Srdečně zveme na víkendovku pro starší (ve věku od 15 do 19 let), která proběhne
v Nazaretě 15.-17. 10. Více informací a přihlašování je na webu farnosti a adcm. 

• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 5419 Kč a v Hrnčířích 1130 Kč. Děkujeme.
Byla to jedna z účelových sbírek, a to svatováclavská na církevní školství. Příští neděli
bude další účelová sbírka, a to na služné kněží. Pokud někdo nemáte letáček k této
sbírce, je k dispozici mezi tiskovinami. 

• Chtěli bychom připravit  Bál svatých, setkání pro děti v předvečer slavnosti Všech
svatých, kdo byste byli ochotni se podílet, prosíme dejte vědět otci Vojtěchovi. 

• Prosíme o modlitbu za adaptaci Nazareta a vyřizování všech souvisejících záležitostí. 
• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc říjen. Po mši sv. v 10:00 zveme na farní kávu. 

KALENDÁŘ 

• Neděle 3. 10. – 27. neděle v mezidobí 
• Pondělí 4. 10. – Památka sv. Františka z Assisi 
• Úterý 5. 10. – Nezávazná památka sv. Faustiny Kowalské, p. 
• Středa 6. 10. – Nezávazná památka sv. Bruna, kn. 
• Čtvrtek 7. 10. – Památka Panny Marie Růžencové 
• Sobota 9. 10. – Nezávazná památka sv. Dionýsia, b., a druhů, muč. 
• Sobota 9. 10. – Nezávazná památka sv. Jana Leonardiho, kn. 
• Neděle 10. 10. – 28., neděle v mezidobí 


