
29. neděle v mezidobí      17. 10. 2021
OHLÁŠKY 

• Tento víkend je v Nazaretě víkendovka pro starší, tedy mladé lidi ve věku cca 15-19
let, s tématem Mezi námi. Prosíme o vzájemnou modlitbu víkendováků a farníků. 

• Dnes v 17:00 bude setkání katechumenů a zájemců o prohloubení víry online. 
• V pondělí a v úterý bude výuka náboženství podle 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. 
• Příští neděli budeme slavit výročí posvěcení našeho farního kostela a chtěli bychom

uspořádat také farní oběd ve 12:30.  Abychom věděli,  kolik obědů uvařit, prosím
přihlašujte se předem u otce Vojtěcha (prosíme do středy). 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! Po obědě
bude také možnost seznámit se s misijní a charitativní činností Mary’s meals. 

• V neděli 31. 10. (tedy za 14 dní) srdečně zveme na Bál svatých v Nazaretě od 15:00,
více informací a podrobnosti jsou na plakátcích, srdečně zveme. 

• Předběžně zveme na další  víkendovku v Nazaretě pro mladší, tedy mladé ve věku
11-cca 15 let, která bude 5.-7. 11. Více informací a přihlašování je na webu farnosti a
centra mládeže www.adcm.cz. Mladé lidi také srdečně zveme na letošní SDM, které
bude již 20. 11. v Salesiánském středisku mládeže v Praze - Kobylisích. 

• Sbírka minulou neděli byla v Kunraticích 10.682 Kč, v Hrnčířích 2.000 Kč. Děkujeme.
Šlo o jednu z účelových sbírek, a to na služné kněží. 

• 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 a který
byl čten minulou neděli, a náš otec kardinál napsal druhý list, který si také můžete
přečíst na webu farnosti a který je čten dnes. 

• Na webu si také můžete přečíst list Papežských misijních děl. 
• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc říjen. Po mši sv. v 10:00 zveme na farní kávu. 

KALENDÁŘ 

• Neděle 17. 10. – 29. neděle v mezidobí 
• Pondělí 18. 10. – Svátek sv. Lukáše, evangelisty 
• Úterý 19. 10. – Nez. pam. sv. Jana de Brébeufa a Izáka Joguese, kn., a druhů, muč. 
• Úterý 19. 10. – Nez. pam. sv. Pavla od Kříže, kn. 
• Čtvrtek 21. 10. – Nez. pam. bl. Karla Rakouského 
• Pátek 22. 10. – Nez. pam. sv. Jana Pavla II., pap. 
• Sobota 23. 10. – Nez. pam. sv. Jana Kapistránského, kn. 
• Neděle 24. 10. – 30. neděle v mezidobí 

◦ misijní neděle, v Kunraticích slavnost výročí posvěcení kostela 


