
30. neděle v mezidobí      24. 10. 2021
OHLÁŠKY 

• Tento víkend je v Nazaretě přípravné setkání týmu pro nový běh kurzu LIFT. Prosíme
o vzájemnou modlitbu farníků a mladých lidí. 

• Pořad bohoslužeb bude tento týden obvyklý, v sobotu bude mše svatá v 17:00. 
• Dnes slavíme výročí posvěcení našeho farního kostela. Připomínáme všem kteří se

přihlásili,  farní oběd ve 12:30, a děkujeme společenství manželů za jeho přípravu.
Připomínáme také, že kvůli prevenci covidu je k účasti potřeba OTN (tedy ukončené
očkování nebo potvrzení o prodělání covidu nebo platný negativní test). Po obědě
bude také možnost seznámit se s misijní a charitativní činností Mary’s meals. 

• Dnes v 17:00 bude setkání katechumenů a zájemců o prohloubení víry online. 
• V pondělí bude náboženství podle rozvrhu, v úterý z důvodu prázdnin nebude. 
• 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 nebude z důvodu podzimních prázdnin společenství mládeže.
• Ve čtvrtek také nebude z důvodu podzimních prázdnin setkání úvodu do křesťanství

s přípravou dospělých ke svátostem. 
• V pátek v 15:00 bude zkouška kapely Jakoband. 
• Nezapomeňme na to, že příští neděli budeme mít již zimní čas. 
• Příští neděli 31. 10. srdečně zveme na Bál svatých v Nazaretě od 15:00. Je určitě na

místě přijít v převleku (v masce) za některého světce. Kvůli prevenci covidu je třeba
mít s sebou OTN. 

• V pondělí 1. 11. bude zvláštní příležitost ke svátosti smíření již od 16:00. 
• 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
webu  centra  mládeže  www.adcm.cz.  Všechny  mladé  lidi  z  naší  arcidiecéze  také
srdečně zveme na  SDM, které bude již 20. 11. v Salesiánském středisku mládeže
v Praze - Kobylisích. 

• Sbírka minulou neděli byla v Kunraticích 8.365 Kč a v Hrnčířích 1.190 Kč. Děkujeme.
Dnešní sbírka je opět účelová, a to na misie. U vchodu do kostela si můžete vzít tzv.
misijní sirky, při jejichž používání si můžete vzpomenout na misie a také na to, že i
my jsme zváni, abychom se stávali zvěstovateli Kristova evangelia v tomto světě. 

• Jak jste asi zachytili, z iniciativy papeže Františka byl zahájen tzv. synodální proces,
při kterém chceme společně jako církev naslouchat Duchu svatému a kráčet. Listy,
které byly při této příležitosti napsány našimi biskupy, si můžete přečíst na webu. 

• Na webu si také můžete přečíst list Papežských misijních děl. 
• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc říjen. 

KALENDÁŘ 

• Neděle 24. 10. – 30. neděle v mezidobí 
◦ misijní neděle, v Kunraticích slavnost výročí posvěcení kostela 

• Čtvrtek 28. 10. – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 
• Neděle 31. 10. – 31. neděle v mezidobí 


