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➢ Dnes slavíme  misijní  neděli.  V pondělí  je památka  sv.  Jana Pavla II.,  papeže,
příští neděle je 30. v liturgickém mezidobí.

➢ S touto nedělí (21.10.) je spojen tradiční  Misijní koláč. Děkujeme všem, kdo jste
touto cestou přispěli na podporu Papežských misijních děl. Také dnešní sbírka je určena
na  podporu  misií  prostřednictvím  Papežských  misijních  děl.  Všem  dárcům  Pán  Bůh
zaplať. 

➢ Katolický týdeník přináší  informace o kanonizaci  sedmi nových světců v čele s
papežem Pavlem VI. Tématem nového čísla jsou Sekty. Může se zdát, že se toto slovo z
veřejnosti téměř vytratilo, ale ostražitost je na místě.  

➢ Děkujeme všem, kdo přišli v pátek nebo sobotu na brigádu, při které jsme zvládli
přípravné práce pro budoucí zázemí asfaltového hřiště. 

➢ Salesiánská dobrovolnická  asociace SADBA a Adopce nablízko vyslaly  letos  12
dobrovolníků do celého světa. Na stolečku vzadu v kostele máme dobrovolnickou mapu
s kartičkami,  které si  můžete  vzít  a modlit  se za daného misijního dobrovolníka  nebo
dobrovolnici.  Jsou  tam  také  kontakty,  jak  misijní  dobrovolnictví  podpořit.  Z  naší
žabovřeské farnosti máme v Angole Jorge Fernandese a v Keni pomáhají dobrovolníci,
kteří se angažovali v našem středisku: Kristýna a Pepa Poulovi.

➢ Na  7.  listopad  se  chystá  Žabovřeské  rozmlouvání s  novinářem  Josefem
Pazderkou. Při této příležitosti proběhne od 1. do 9. listopadu v našem kostele výstava
fotografií Chudé Česko reportážního fotografa Jakuba Plíhala.

➢ 9. 11. začíná přípravka na 1. sv. přijímání. Kdo by ještě chtěl zapsat své dítě, má
možnost přes farní web. 

➢ Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší republice získat
plnomocné odpustky pro duše v očistci už týden před Vzpomínkou na všechny věrné
zemřelé, tedy od 25.10., pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé
době od 2. do 8.11. 

➢ Srdečně zveme do Farní kavárny každou neděli v 8:30 a 10:00.


