
28. neděle v mezidobí      10. 10. 2021
OHLÁŠKY 

• Pořad bohoslužeb je tento týden pravidelný, v sobotu bude mše sv. v 8:00. 
• Včera byl v pražské katedrále vysvěcen k jáhenské službě náš farník Jakub Haloda a

byl ustanoven jáhnem v naší farnosti. Vyprošujeme hojnost požehnání do služby. 
• Z ustanovení jáhnem ve farnosti vyplývá také jmenování do pastorační rady farnosti;

jáhen Jakub byl 10. 10. jmenován a ustanoven členem pastorační rady farnosti. 
• Dnes po mši svaté v 10:00 srdečně zveme k přátelskému setkání s občerstvením při

příležitosti Jakubova jáhenského svěcení a jeho ustanovení v naší farnosti. 
• Dnes v 17:00 bude setkání katechumenů a zájemců o prohloubení víry online. 
• V pondělí a v úterý bude výuka náboženství dle rozvrhu. 
• V úterý v 10:00 bude setkání maminek s dětmi. 
• V úterý po mši svaté bude tichá adorace a příležitostí k svátosti smíření do 20:00. 
• Ve středu v 19:00 bude společenství mládeže, také další zájemci jsou vítáni. 
• Ve čtvrtek v 17:00 bude další setkání úvodu do křesťanství, spojené s přípravou ke

křtu dospělých, tato příprava začala letos na podzim, noví zájemci jsou stále zváni. 
• V pátek v 15:00 bude zkouška kapely Jakoband. 
• V sobotu v 11:00 bude mít v kostele sv. Jakuba křest Stela Božena Petrů. 
• V sobotu v 15:00 chtějí uzavřít v kostele sv. Jakuba církevní sňatek Tomáš Novotný

a Dominika Fečková, pamatujme na ně v modlitbě. 
• Příští víkend bude v Nazaretě víkendovka pro starší, tedy mladé ve věku 15-19 let.

Více informací a přihlašování je na webu farnosti a centra mládeže www.adcm.cz. 
• V neděli 24. 10. (za 14 dní) budeme slavit výročí posvěcení našeho farního kostela a

chtěli bychom uspořádat i farní oběd ve 12:30. Abychom věděli, kolik obědů uvařit,
prosím přihlašujte se předem u otce Vojtěcha. Prosím počítejte také s tím, že kvůli
prevenci covidu bude k účasti potřeba OTN (ukončené očkování nebo potvrzení o
prodělání covidu nebo platný negativní test). Srdečně zveme! 

• Upozorňujeme na možnost půjčit si nějakou knihu z farní knihovny. 
• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 6.997 Kč a v Hrnčířích 604 Kč. Děkujeme.

Dnešní sbírka opět účelová, a to na služné kněží. 
• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc říjen. 
• Jak jste asi zachytili, z iniciativy papeže Františka byl zahájen tzv. synodální proces,

při kterém chceme společně jako církev naslouchat Duchu svatému a kráčet. K tomu
nám naši biskupové napsali list, který si také můžete přečíst na webu farnosti. 

• Po mši sv. v 10:00 zveme na farní setkání do Nazareta. 

KALENDÁŘ 

• Neděle 10. 10. – 28., neděle v mezidobí 
• Pondělí 11. 10. – Nezávazná památka sv. Jana XXIII., pap. 
• Úterý 12. 10. – Nezávazná památka sv. Radima, b. 
• Čtvrtek 14. 10. – Nezávazná památka sv. Kalista I., pap. a muč. 
• Pátek 15. 10. – Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a uč. c. 
• Sobota 16. 10. – Nezávazná památka sv. Hedviky, řeh. | sv. Markéty Marie Alacoque
• Neděle 17. 10. – 29. neděle v mezidobí 


