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➢ Dnes je 31. neděle v mezidobí. V pátek je svátek Posvěcení lateránské baziliky,
v sobotu památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve. 

➢ Děkujeme všem, kteří se zapojili do akce Misijní koláč, výtěžek v částce 19.000,-
Kč byl odeslán na podporu Papežských Misijních děl. 

➢ Dnes (4.11.) bude setkání pastorační rady farnosti. 

➢ V úterý 6. listopadu bude v salesiánském středisku  Martinská slavnost. Zvány
jsou především rodiny s dětmi: na programu jsou písničky, divadlo, setkání se svatým
Martinem, lampionový průvod, pohádka a pohoštění. Celá akce probíhá venku, začátek
je v 16:30 v amfiteátru.

➢ Ve  středu  7.  listopad  se  bude  v  našem  kostele  Žabovřeské  rozmlouvání s
novinářem Josefem Pazderkou. Při této příležitosti máme až do 9. listopadu v podloubí
našeho kostela výstavu fotografií Chudé Česko reportážního fotografa Jakuba Plíhala.

➢ V pátek 9. 11. začíná přípravka na 1. sv. přijímání. Setkání začne v 18.00.

➢ Každý pátek probíhají v salesiánském středisku  Filmové večery  pro mládež od
12 do 18 let. Promítání i občerstvení je zdarma, začíná se vždy v 18 hodin. Téma na
měsíc listopad: animované filmy okolo roku 2000.

➢ Zveme všechny holky a kluky na setkávání Dětí víry, a to každou neděli v 8.30
hod. Společně se pomodlíme, zařádíme si a připravíme se na mši svatou. Těšíme se
zejména na naše nejmladší děti s plínkami i bez a děti předškolní.  Zváni jsou však i
starší děti, které by měli chuť se zapojit do společné modlitby a přípravy na mši svatou.
Začínáme v neděli 11.11.

➢ Zveme holky a kluky ve věku od 5 do 10 let 17. listopadu na sobotní výlet údolím
Říčky. Výlet nazvaný Víc než královský poklad, začíná v 8.30, návrat 15.30. Podrobnosti
a možnost se přihlásit najdete na stránkách střediska. Akce se koná, pokud se k 15.11.
přihlásí alespoň 5 účastníků.

➢ V neděli  25.  11.  v  15:00  se  uskuteční  v  sále  pod  kostelem  tradiční  hudební
odpoledne  "CECILKA" .  Prosíme,  abyste  nahlásili  sestrám  salesiánkám  vystoupení
vašich dětí, popř. i rodin do středy 21. 11. Děkujeme.

➢ Chceme se zapojit jak farnost, tak i středisko mládeže 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. Krabice by měla obsahovat dárky, které potěší. Rodiče s dětmi
krabici naplní a zabalí. Důležité je vyznačit na zabalené krabici věk a pohlaví dítěte, pro
který  je  dárek  určen.  Zabalený  a  označený  dárek  pak  můžete  přinést  na  recepci
nejpozději do 23.11. Sbíráme i prázdné krabice od bot a dárkový balící papír. Pomáhejte
s námi mladým růst a šířit radost v čase vánočním.


