
32. neděle v mezidobí 7. 11. 2021
OHLÁŠKY 

• Děkujeme těm, kteří se podíleli na přípravě a průběhu Bálu svatých minulou neděli.
• Tento víkend je v Nazaretě víkendovka pro mladé 11-15 let s tématem „Láska až za

hrob“. Prosíme o vzájemnou modlitbu farníků a mladých lidí. 
• Připomínáme možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci za obvyklých

podmínek (v okruhu těchto dní svátost smíření, ten den svaté přijímání a modlitba
Páně a vyznání víry a modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova, kde se
pomodlí aspoň v duchu za zemřelé). 

• Pořad bohoslužeb bude tento týden obvyklý, v sobotu bude mše svatá v 8:00. 
• Dnes v neděli v 17:00 setkání katechumenů a zájemců o prohloubení víry online. 
• V pondělí a úterý bude 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 16:00 bude společenství seniorů. 
• Ve středu v 19:00 bude společenství mládeže. 
• Ve čtvrtek v 17:00 bude setkání úvod do křesťanství s přípravou dospělých ke křtu. 
• Ve čtvrtek po mši svaté bude adorace s modlitbou nešpor z breviáře. 
• V pátek v 15:00 bude zkouška kapely Jakoband. 
• Všechny mladé lidi ve věku cca 12-24 let z naší arcidiecéze srdečně zveme na SDM,

které bude 20. 11. v Salesiánském středisku mládeže v Praze - Kobylisích. 
• Sbírka minulou neděli byla v Kunraticích 6.349 Kč a v Hrnčířích 1.140 Kč. Děkujeme.

Dnešní sbírka je účelová, a to na charitní činnost v arcidiecézi. 
• Nejen mladé lidi chceme varovat před působení sekty Sinčchondžhi (Shincheonji),

která opět intenzivně působí v Praze. Tato sekta v minulých letech cílila především
na mladé křesťany v pražských ulicích, později  se přizpůsobila přesunu do online
prostředí.  Záminkou  ke  kontaktu  bývá  nejčastěji  prosba  o  vyplnění  dotazníku
s křesťanskou tematikou nebo pozvání  do online  společenství,  jako je  jmenovitě
InSpirit_cz či údajné ekumenické společenství LEM-ON. Sekta láká také na studium
Bible a na biblické hodiny; ty zprvu působí jako klasické biblické studium, po nějaké
době však začne lektor/ka rafinovaně předávat učení Sinčchondžhi o „otevřeném
slovu“ Nového zákona a Zjevení, které se podle této skupiny již naplnilo, a proto je
možné, aby se šířilo díky údajnému zaslíbenému pastorovi, což je vůdce Lee Man-
Hee. Buďte obezřetní a nenechte se vytrhnout ze společenství katolické církve. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc listopad. 

KALENDÁŘ 

• Neděle 7. 11. – 32. neděle v mezidobí 
• Úterý 9. 11. – Svátek Posvěcení lateránské baziliky 
• Středa 10. 11. – Památka sv. Lva Velikého, papeže a uč. c. 
• Čtvrtek 11. 11. – Památka sv. Martina, b. 
• Pátek 12. 11. – Památka sv. Josafata, b. a muč. 
• Sobota 13. 11. – Památka sv. Anežky České, panny 
• Neděle 14. 11. – 33. neděle v mezidobí 


