Ohlášky kobyliské farnosti v týdnu 2.–9. 10. 2022
Liturgický kalendář: v úterý je sv. Františka z Assisi a v pátek Panny Marie Růžencové.
Děkujeme za váš příspěvek do sbírky na církevní školství, do které jste přispěli minulou neděli částkou
22.184 Kč. Příští neděli sbírka do Fondu sv. Vojtěcha na služné kněží v arcidiecézi.
Dnes v rámci oslavy sv. Terezičky je příležitost k setkání farnosti při farním dnu.
● Novokněz Vlastík Vajďák bude během dne udělovat na požádání novokněžské požehnání.
● Od 10 hodin je prostor ve farní zahradě a farním sále určen k vzájemným setkáním a k seznámení
se s novými lidmi ve farnosti. Pro děti a mládež budou otevřena hřiště.
● Ve 12 hodin bude požehnán oběd z vlastních zásob. Pokud někdo nic nemáte, můžete si zakoupit
klobásku. K dispozici bude gril, ohniště, pivo a točená limonáda.
● Od 13 do 16 hodin bude probíhat obvyklá nedělní oratoř pro děti školního věku. Děti se mohou
těšit i na malování na obličej a další aktivity.
Nový Kobylístek: dnes vyšlo říjnové vydání. Najdete v něm například informace o volbách do
pastorační rady, přehled společenství mládeže a informace o připravovaném společenství 14+,
rozhovor s naší kostelnicí Věrkou, Misijní koláč atd.
Mládež je zvána na Velký Úterek, kam je pozván jako host premonstrát Marek František Drábek, který
již dlouho pomáhá obětem zneužívání a promluví o sexuálním zneužívání v církvi.
Ostatní zveme na setkání se Zdeňkem Jančaříkem při literárním večeru nad jeho knihou: Žena, ať
v církvi promluví. V úterý od 19.30 ve farní knihovně.
Setkání katechetek a katechetů bude ve středu od 18.00 v Oranžové klubovně.
Ještě jednou opakujeme výzvu pro maminky a všechny, kteří mají ve čtvrtek dopoledne čas, aby přijali
pozvání na dopolední Alfu začíná ve čtvrtek od 9.15 v katechetické místnosti.
Ve čtvrtek také začíná kurz Manželské večery, kapacita je však již naplněna.
Adorace a možnost svátosti smíření je ve čtvrtek po mši svaté až do 22 hodin a na první pátek od
17 hodin.
Setkání akolytů bude v neděli od 19.30.
Podzimní bazárek bude on pondělí 10. do středy 12. října, více info na plakátech a farním webu.
Začali jsme růžencový měsíc. Využívejme prosím modlitby růžence jako mocného nástroje v úsilí o mír
a ukončení války.
Vzpomeňme prosím ve svých modlitbách paní MUDr. Marii Marešovou, kterou si Pán povolal k sobě
a která bydlela na Kaňkovského ulici a působila na Poliklinice Čumpelíkova. Zádušní mše svatá bude
v našem kostele ve čtvrtek v 11.00 h.
Přejeme hezké prožití farního dne i následujících dní.

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 2.–9. 10. 2022
Přijmi, Bože, oběť této mše svaté, kterou přinášíme…
2. 10. Neděle
7.30
9.00
10.30
18.30

27. neděle v mezidobí
Na úmysl dárce
Za živé i zemřelé příbuzné, přátele a dobrodince
Za všechny živé, zemřelé farníky a dobrodince
Za zemřelé rodiny Primusovy

3. 10. Pondělí
6.30 Za zemřelého pana Antonína Berana
18.30 Za maminku k 2. výročí úmrtí

4. 10. Úterý

Památka sv. Františka z Assisi
6.30 Za zemřelé rodiče a sourozence
18.30 Za mládež

5. 10. Středa
6.30 Za zemřelou paní Marii Booth
17.00 Na úmysl dárce
18.30 Za zemřelé manžele Pelíškovy, celý rod a duše v očistci

6. 10. Čtvrtek
6.30 Za zemřelého Karla Brabce
18.30 Za zemřelou Ludmilu Halfarovou a její rodinu

7. 10. Pátek

Památka sv. Panny Marie Růžencové
6.30 Za zemřelou Magdu Šlesingrovou
18.30 Za spásu duše pro manžela

8. 10. Sobota
6.30 Za zemřelého pana Hanuše Břetislava
18.30 Za zemřelého manžela Pavla a rodiče

9. 10. Neděle
7.30
9.00
10.30
18.30

28. neděle v mezidobí
Za zemřelého pana faráře Rouska
Za zemřelého Stanislava Starého a zemřelé členy divadélka Jiskra
Na poděkování za 30 let společného života manželů Semerádových
Za všechny živé, zemřelé farníky a dobrodince

