
12. neděle v mezidobí 21. 6. 2020
OHLÁŠKY 

• Od 15. 6. jsou povolená setkání i bohoslužby s účastí do 500 lidí. V naší farnosti mše
sv. nepřesahují tento počet, všechny mše svaté jsou slaveny již s účastí lidu podle
obvyklého harmonogramu: rouška, desinfekce rukou. Rozestupy 2m mezi osobami,
které nejsou z jedné rodiny nebo jinak propojené, již nejsou nutné. 

• Včera byl  vysvěcen ke kněžské službě Miro Auxt, od 1. července bude ustanoven
jako farní vikář ve farnosti Vlašim a jako administrátor excurrendo farnosti Velíš u
Vlašimi. Přejeme mu a vyprošujeme hojnost darů Ducha svatého pro jeho službu. 

• Srdečně zveme na primiční mši svatou, kterou bude mít Miro dnes v 15:00 v kostele
sv. Prokopa v Praze na Žižkově. Setkání farnosti v Hrnčířích proto nebude. 

• Srdečně zveme také na mši sv. s poděkováním za rok v naší farnosti ve středu 24. 6.
v 18:00 v kostele v Kunraticích. Po mši sv. bude  příležitost přijmout novokněžské
požehnání a bude také setkání farnosti a občerstvení v Nazaretě a na zahradě. 

• Více informací ke svěcení a primici a pozvánka na webu farnosti. 

• Mše svaté budou v pondělí až pátek v 18:00, v sobotu mše svatá bude v 8:00. 

• Dnes v neděli při mši svaté v 19:00 chtějí uzavřít církevní sňatek snoubenci Hoang
Tuan Anh a Mai Anh Phamová. 

• Příprava katechumenů i náboženství dětí pro letošní rok školní již skončily. 

• V úterý v 10:00 budou modlitby matek v Nazaretě. 

• V úterý po mši svaté bude eucharistická adorace spojená s večerem chval, poslední
v tomto školním roce. Srdečně zveme. 

• V úterý ve 20:30 budou modlitby otců v Nazaretě. 

• Ve středu bude již zmíněná děkovná mše sv. s novokněžským požehnáním v 18:00
a následné setkání farnosti v Nazaretě a na zahradě. Pokud někdo budete chtít něco
drobného přinést k občerstvení, bude to vítáno (ale samozřejmě to není nezbytné). 

• Ve čtvrtek po mši svaté bude adorace s modlitbou nešpor z breviáře. 

• V pátek v 15:00 bude zkouška farní kapely v Nazaretě. 

• Farní knihovna má novou knihovnici, Moniku Pokornou, během farní kávy nebo při
setkáních, např. setkání seniorů, je možné oslovit ji a půjčit si z farní knihovny knihu.

• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 6.408 Kč a v Hrnčířích 550 Kč. Děkujeme. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na červen v kostele u mříže a na webu farnosti. 

• Po mši sv. v 9:30 srdečně zveme na farní kávu do Nazareta na zahradu. 

KALENDÁŘ 

• Neděle 21. 6. – 12. neděle v mezidobí 

• Pondělí 22. 6. – Nezávazná památka sv. Paulína Nolánského, b. 

• Pondělí 22. 6. – Nezávazná památka sv. Jana Fishera, b., a Tomáše Mora, muč. 

• Středa 24. 6. – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

• Sobota 27. 6. – Nezávazná památka sv. Cyrila Alexandrijského, b. a uč. c. 

• Neděle 28. 6. – 13. neděle v mezidobí 


