30. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY

23. 10. 2022

• Pořad bohoslužeb bude tento týden obvyklý: mše svaté od pondělí do pátku v 18:00
v Kunraticích. Nedělní mše sv. v 8:00 a v 10:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích.
• Dnes v neděli slavíme výročí posvěcení kostela v Kunraticích i v Hrnčířích, je také
misijní neděle a zvláště se můžeme modlit za misie. Můžete si vzít sirky, které nám
mohou připomínat, že máme hořet pro misie.
• V druhé polovině týdne jsou prázdniny, ale náboženství předškolních dětí v pondělí
a příprava na první sv. přijímání v úterý bude jako obvykle. Jsou k dispozici přihlášky
na náboženství s podrobnějšími informacemi, srdečně zveme.
• V pondělí se uskuteční večer GodZone v 18:00 v malé sportovní hale na Výstavišti.
• V úterý v 9:30 bude setkání maminek s dětmi, modlitby matek.
• V úterý po večerní mši sv. do 20:00 eucharistická adorace a příležitost ke zpovědi.
• Ve středu v 15:00 bude společenství seniorů u p. Běhalové, Děbolínská 25, Praha 4.
• Ve čtvrtek v 16:30 setkání katechumenů.
• Ve čtvrtek po mši svaté bude eucharistická adorace s modlitbou nešpor.
• V pátek v 15:00 bude zkouška kapely Jakoband.
• Příští neděli v 15:00 se uskuteční Bál svatých, setkání nejen pro děti a rodiny, a to
v prostorách MČ Praha-Kunratice. Využijme v době, kdy většina lidí slaví halloween,
možnost křesťanské alternativy a vyjádřeme svou víru v život věčný a společenství
svatých.
• Předběžně zveme na víkendovku pro mladší, která proběhne 4.-6. 11. ve Voticích,
více informací a přihlašování na webu centra mládeže.
• Předběžně zveme na SDM (Světový den mládeže v pražské arcidiecézi, tj. diecézní
setkání mládeže) 19. 11. v Praze-Kobylisích, setkání bude celý den. Zveme zároveň
na Arcidiecézní ples mládeže 26. 11. od 19:00 v KC Novodvorská.
• Po dokončení první fáze adaptace Nazareta, tedy nejspíš od listopadu, začne spolčo
pro mladé od cca 6. třídy, setkávání budou ve středu od 16:30, a také příprava na
biřmování, zájemci nechť se přihlásí u otce Vojtěcha.
• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 7.059 Kč a v Hrnčířích 1.350 Kč. Děkujeme.
Dnešní sbírka je účelová, a to na misie.
• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc říjen.
• Srdečně zveme na farní kávu a přátelské setkání po mši sv. v 10:00 před kostelem.
Pro děti je také připraveno překvapení, děti, neodcházejte domů, ale zůstaňte také
na farním setkání. Děkujeme všem, kdo se do přípravy zapojili.

KALENDÁŘ

• Neděle 23. 10. – 30. neděle v mezidobí,
◦ v Kunraticích i Hrnčířích výročí posvěcení kostela
• Pondělí 24. 10. – Nez. pam. sv. Antonína Marie Klareta, b.
• Pátek 28. 10. – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
• Neděle 30. 10. – 31. neděle v mezidobí

