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➢ Dnes  je  30.  neděle  v  mezidobí.  V  pondělí  je  památka  blahoslavené  Marie
Restituty Kafkové, panny a mučednice a blahoslaveného  Michala Ruy, ve čtvrtek je
slavnost Všech svatých a v pátek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.

➢ 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.

➢ Děkujeme všem, kdo přišli v týdnu na  brigádu, při které se dokončily přípravné
práce pro budoucí zázemí asfaltového hřiště. 

➢ Příští neděli (4.11.) bude  setkání pastorační rady farnosti. Pokud máte nějaký
podnět, kterým by se měla rada zabývat, obraťte se nejpozději do středy na otce Pavla
Glogara nebo na někoho z pastorační rady. 

➢ Další setkání seniorů se uskuteční ve středu dne 31.10. v 16,00 ve farním sále,
tak jako obvykle. Těší se na Vás Jitka Jůzová a otec Jenda Stuchlík.

➢ Katolický týdeník se zabývá především tématy souvisejícími  se 100.  výročím
vzniku Československa a tématem, které se diskutuje v naši společnost v posledních
dnech, tj. Istambulskou úmluvou.

➢ 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. 

➢ Chceme  se  zapojit  do  projektu  Krabice  od  bot aneb  Děti  darují  dětem  k
vánocům. Akce má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Radost těmto
dětem udělají zase děti, kterým dospělí pomohou připravit jejich dárkovou krabici od bot.
Tu společně naplní  dětskými dárky k Vánocům. Pro jak staré dítě je dárek určen, je
třeba vyznačit  na krabici.  Zabalený a označený dárek pak můžete přinést na recepci
nejpozději do 8.12.


