22. neděle v mezidobí

2. 9. 2018

OHLÁŠKY
 Děkujeme za modlitby za tábor LIFT CAMP, dnešním dnem tento tábor končí.
 Dnes při mši svaté v 9:30 si zvlášť vyprošujeme Boží požehnání do nového školního
roku pro všechny žáky, žačky, studenty, studentky i pedagogické pracovníky.
 Letošní školní rok zaměříme víc pozornost na téma modlitby. Pokud nebude řečeno
jinak, v úterý od 21:00 do 22:00 bude v kostele sv. Jakuba v Kunraticích adorace, na
kterou jste samozřejmě zváni. První tato modlitba bude v úterý 11. 9.
 Setkání katechumenů a neofytů bude až v úterý 11. 9.
 Ve středu 5. 9. v 15:00 bude v kostele sv. Jakuba v Kunraticích zádušní mše svatá za
Františku Bajerovou.
 Ve středu 5. 9. večer v 19:00 se uskuteční setkání farnost.
 Ve čtvrtek 6. 9. bude mše sv. v Alzheimer home v 15:00.
 Je k dispozici rozvrh náboženství na příští školní rok a jsou také k dispozici přihlášky
na webu a na bočním oltáři. Zveme na setkání rodičů dětí s katechety, které bude
tento čtvrtek 6. 9. v 17:00 v Nazaretě. Výuka začne v týdnu od 17. 9.
 Tento pátek 7. 9. chtějí v kostele svatého Jakuba v Kunraticích uzavřít církevní sňatek
Alžběta Vraná a Martn Kocourek, pamatujme na ně v modlitbě.
 Tento pátek je první v měsíci, po mši sv. bude kratičká adorace a zazpíváme litanie k
Nejsvětějšímu Srdci Páně.
 V sobotu 8. 9. bude v naší diecézi jáhenské svěcení. Srdečně zveme do katedrály na
mši sv. v 10:00, při které přijme jáhenské svěcení také Jaroslav Mrňa, který bude
rok sloužit v naší farnost. Podpořme našeho budoucího jáhna účastí na slavnosti
jeho svěcení – mše sv. v Kunratcích v sobotu 8. 9. nebude.
 Při jáhenském svěcení bud možné ministrovat, pokud byste se někdo z ministrantů
chtěli ministrovat při jáhenském svěcení, prosím chtěli ministrovat při
 V sobotu 8. 9. v 16:00 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěna Josefina Vermachová.
 Příští neděli 9. 9. od 15:00 bude farní setkání, při kterém přivítám našeho nového
jáhna Jaroslava. Srdečně zveme.
 Podpořme petci, která má chránit manželství jako svazek muže a ženy. Archy jsou
k dispozici na bočním oltáři / u vchodu do kostela, petici je možné dále šířit.
 V uplynulých dnech byla dokončena úprava niky a instalace sošky Panny Marie ve
zdi kolem kostela v Hrnčířích, děkujeme všem, kteří se na práci podíleli.
 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 5.572 Kč a v Hrnčířích 1.239 Kč. Děkujeme.
 Po mši v 9:30 jste zváni k přátelskému setkání do Nazareta.

KALENDÁŘ






Neděle 2. 9. – 22. neděle v mezidobí
Pondělí 3. 9. – Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a uč. církve
Pátek 7. 9. – Nezávazná památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a muč.
Sobota 8. 9. – Svátek Narození Panny Marie
Neděle 9. 9. – 23. neděle v mezidobí

