Ohlášky kobyliské farnosti v týdnu 18.–25. 9. 2022
Liturgický kalendář: v úterý je památka korejských mučedníků, ve středu svátek sv. apoštola
Matouše, ve čtvrtek blahoslavených salesiánských mučedníků z doby španělské občanské války.
Děkujeme všem, kteří jste minou nedělí podpořili sbírku na opravu fasády částkou 44.834 Kč nebo
jste svůj příspěvek zaslali přímo na fasádní účet. Příští neděli sbírka na církevní školství.
Připomínáme možnost přihlásit se
● na přípravu ke křtu dospělých,
● k biřmování dospělých
● a také do výuky náboženství dětí. Informace a přihlášky k výuce náboženství jsou u dětské
vývěsky. Výuka začíná od pondělí až na výjimky uvedené v rozvrhu. Uvítáme zvláště prvňáčky
a starší děti od 6. třídy výš. A má-li zájem o výuku někdo na ZŠ Hovorčovická a Trojská,
prosíme o rychlé přihlášení.
Na sv. Václava ve středu 28. září farní výlet pro děti z výuky náboženství . Pozvánky jsou k dispozici
v zadních lavicích a info na plakátech. (odkaz)
Setkání Živého růžence je v pondělí po večerní mši svaté.
Zveme na novou aktivitu Terezčiny pletařky aneb společné pletení šátku ve středu v 19.15 na
recepci.
Triduum Modliteb matek se koná od pátku do neděle po večerní bohoslužbě v kostele. Zveme
všechny ženy – nejenom matky, které se chtějí modlit za děti a rodiny.
Maminky, které zajímá téma Jak prakticky žít křesťanství v rodině, jsou srdečně zvány i s dětmi na
dopolední Alfu. Vítáni jsou i tátové nebo senioři. Bližší informace na nástěnce a na farním webu.
Připomínáme možnost podávat návrhy na kandidáty do pastorační rady farnosti. Všechny termíny
oznámené v Kobylístku se posunuly o týden. (odkaz)
S předstihem upozorňujeme:
● na Večer chval v pondělí 26. září,
● na Zahajovací Úterek 27. září spojený s oslavou 20 let Úterků.
● Všechny, kdo mají zájem zapojit se do společenství, případně pomoci k založení společenství
nového, zveme na Seminář o farních evangelizačních buňkách, který proběhne v sobotu
1. října v odpoledních hodinách. Prosíme o přihlášení se předem. (Info na webu.)
● Zveme také k zapojení do příprav oslavy sv. Terezičky v neděli 2. října. Můžete připravit
například nějakou aktivitu pro dospělé či předškoláky. Informace jsou na farním webu
a v Kobylístku.
Vyslechněme si je výzvu předsedy ČBK před komunálními volbami. (text zde)
Povzbuzujeme všechny, kdo mohou volit, ať tohoto práva zodpovědně využijí.

Aktuální elektronické odkazy: ⧫ KOBYLÍSTEK ⧫ Salesiánský magazín ⧫ Zpravodaj Salesiánského střediska ⧫ Zpravodaj
pražské arcidiecéze ⧫ Misijní zprávy ze světa Cagliero 11 ⧫ Misijní kaleidoskop ⧫ Rok rodiny (videa papeže Františka) ⧫
Vlčí doupě Romana Vlka pro děti (přehled pro rodiče) ⧫ Misionář malomocných ⧫ Apoštolát modlitby pp Františka ⧫

Úmysly mší svatých v týdnu 18.–25. 9. 2022
Přijmi, Bože, oběť této mše svaté, kterou přinášíme…
18. 9.

Neděle
7.30
9.00
10.30
18.30

19. 9.

25. neděle v mezidobí
Za všechny živé, zemřelé farníky a dobrodince
Za odvrácení zla
Za zemřelého Ivana Bartoše, Boží milosrdenství a odpuštění hříchů
Za zemřelou Boženku Hovězákovou a celý rod

Pondělí
6.30 Za dar víry pro naše děti
18.30 Ke cti Panny Marie La Salettské za kněze, kteří opustili svou službu

20. 9.

Úterý

Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong
Ha-sanga a druhů mučedníků
6.30 Za uzdravení kamarádky
18.30 Za mládež

21. 9.

Středa

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

6.30 Za dar víry, pokoje a obrácení pro rodinu
17.00 Za uzdravení těžce nemocné Helenky na přímluvu Panny Marie a sv. Heleny
18.30 Na úmysl dárce

22. 9.

Čtvrtek

Památka bl. Josefa Calasanze, kněze a Jindřicha Sáiz Aparicia,
kněze a 93 druhů, mučedníků

6.30 Za uzdravení Jiřího Josefíka
18.30 Za dary Ducha svatého do školního roku

23. 9.

Pátek

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
6.30 Za zemřelou paní Zdeňku Francouzovou
18.30 Za živé a zemřelé členy rodiny

24. 9.

Sobota
6.30 Za zemřelou tetu Annu
18.30 Za zemřelé tety Hanku a Táňu a jejich rodiny

25. 9.

Neděle
7.30
9.00
10.30
18.30

26. neděle v mezidobí
Za zemřelé kmotry Vendulku, Mirdu a babičku Marušku a Boženku
Za všechny živé, zemřelé farníky a dobrodince
Za zemřelé rodiče a sestru
Za živé a zemřelé členy rodiny Doležalovy a Černých

