
Slavnost Ježíše Krista Krále      21. 11. 2021
OHLÁŠKY 

• Dnešní den je kromě slavnosti Ježíše Krista Krále světový den mládeže (SDM). Také
v naší arcidiecézi se uskutečnilo setkání mladých lidí v Praze-Kobylisích. Krom toho
se tento víkend v Nazaretě uskutečnilo setkání hudebního workshopu Ten Sing. 

• Tuto neděli je v naší farnosti první svaté přijímání dětí, provázejme prosíme děti a
jejich rodiny a blízké v modlitbě. Mši svatou v 10:00 je možné sledovat také online. 

• Tuto neděli v 15:00 bude vyrábění adventních věnců v Nazaretě. 

• Pořad bohoslužeb v tomto týdnu bude  obvyklý, v sobotu bude mše svatá v 8:00.
Připomínáme, že letos nebude hubertská mše svatá, která měla být 27. 11. v 10:00. 

• Dnes v neděli v 17:00 setkání katechumenů a zájemců o prohloubení víry online. 

• V pondělí a úterý bude náboženství dle rozvrhu. 

• V úterý bude v 10:00 v Nazaretě setkání maminek. 

• V úterý po mši svaté bude tichá adorace a příležitostí k svátosti smíření do 20:00. 

• V úterý ve 20:30 bude setkání pastorační rady v Nazaretě. Případné podněty vítány.

• Ve středu je tzv. Červená středa (#RedWednesday). Tato iniciativa se letos v České
republice uskuteční již počtvrté a jejím smyslem je veřejně si připomenout všechny,
kdo jsou pronásledováni  pro své  náboženské přesvědčení.  Znakem je  rozsvícené
červené  světlo,  které  symbolizuje  krev  trpících  pro  víru.  Lidé  v  tento  den  také
zapalují svíčky nebo nasvěcují významné budovy červeným světlem (kostely, sloupy,
sochy aj.). Více na webu www.cirkev.cz. Pamatujme na pronásledované v modlitbě. 

• Ve středu v 16:00 společenství seniorů a v 19:00 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. 

• V sobotu v 16:30 bude v pražské katedrále přijetí katechumenů do katechumenátu,
za naši farnost do katechumenátu vstoupí několik osob. 

• Příští neděli bude  první neděle adventní, při všech mších svatých budou žehnány
adventní věnce. Můžete si přinést také svůj adventní věnec. 

• Sbírka minulou neděli byla v Kunraticích 7.402 Kč a v Hrnčířích 1.055 Kč. Děkujeme. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc listopad. 

• Srdečně zveme na „rychlou“ farní kávu, poté bude následovat oběd pro děti, které
dnes poprvé přijali eucharistického Pána Ježíše a jejich rodiny. 

KALENDÁŘ 

• Neděle 21. 11. – Slavnost Ježíše Krista Krále 

• Pondělí 22. 11. – Památka sv. Cecílie, panny a muč. 

• Úterý 23. 11. – Nez. pam. sv. Klimenta I., pap. a muč. | sv. Kolumbána, opata 

• Středa 24. 11. – Památka sv. Ondřeje Dung Lca, kněze, a druhů, muč. 

• Čtvrtek 25. 11. – Nez. pam. sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a muč. 

• Neděle 28. 11. – 1. neděle adventní 


