
33. neděle v mezidobí      13. 11. 2022
OHLÁŠKY 

• 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 v 16:00 zveme na koncert duchovní hudby v kostele sv. Jakuba. 
• V pondělí a v úterý bude náboženství dětí dle rozvrhu. 
• V úterý budou v 9:30 modlitby matek. 
• V úterý ve 14:30 bude v IKEM mše svatá pro zaměstnance a pacienty IKEM, hlavním

celebrantem bude pomocný pražský biskup Mons. Zdenek Wasserbauer. 
• V úterý po mši svaté bude tichá adorace a příležitost ke zpovědi do 20:00. 
• Ve středu bude setkání seniorů v 15:00 u p. Čumpelíkové, Klatovská 944, Praha 4. 
• Ve čtvrtek v 16:30 setkání katechumenů, po mši svaté adorace s modlitbou nešpor. 
• V pátek v 15:00 bude zkouška kapely Jakoband. 
• Týden od 13.-20. 11. je týden modliteb za mládež. Prosím pamatujme na mladé lidi,

zvláště v naší arcidiecézi, v modlitbě. 
• Srdečně zveme na SDM (Světový den mládeže v pražské arcidiecézi, tzn. diecézní

setkání mládeže) 19. 11. v Praze-Kobylisích, setkání bude celý den. Také zveme na
Arcidiecézní ples mládeže  26. 11. od 19:00 v Kulturním centru Novodvorská. Více
informací o obou akcích na webu centra mládeže, www.adcm.cz. 

• Po dokončení první fáze adaptace Nazareta, tedy nejspíš od adventu, 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 7.695 Kč a v Hrnčířích 800 Kč, šlo o sbírku
na charitní činnost v arcidiecézi. Sbírka tuto neděli bude na potřeby farnosti. 

• Dovolujeme si také připomenout možnost, jak pohodlně přispívat na chod farnosti
nebo konkrétně na adaptaci Nazareta. Můžete poskytnout farnosti jednorázový dar
nebo také založit trvalý příkaz ze svého účtu ve prospěch farního účtu. Poskytnete
farnosti trvalý příjem a nebudete muset myslet na to, abyste měli hotovost s sebou
v kostele. Celá částka daru zůstává ve farnosti. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc listopad. 
• Srdečně zveme na farní kávu a přátelské setkání po mši sv. v 10:00 před kostelem. 

KALENDÁŘ 
• Neděle 13. 11. – 33. neděle v mezidobí 
• Úterý 15. 11. – Nezávazná památka sv. Alberta Velikého, b. a uč. c. 
• Středa 16. 11. – Nezávazná památka sv. Markéty Skotské 
• Středa 16. 11. – Nezávazná památka sv. Gertrudy, panny 
• Čtvrtek 17. 11. – Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 
• Pátek 18. 11. – Nezávazná památka Posvěcení řím. bazilik sv. Petra a Pavla 
• Neděle 20. 11. – Slavnost Ježíše Krista Krále 

http://www.adcm.cz/

