
13. neděle v mezidobí 28. 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. 

• Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu farního setkání ve středu
24. 6., a děkujeme pochopitelně i otci Mirovi za organizaci setkání a občerstvení. Od
1. 7. bude otec Miro působit jako farní vikář ve farnosti Vlašim a jako administrátor
excurrendo farnosti Veliš u Vlašimi. Pro jeho kněžskou službu otci Mirovi přejeme
hojnost darů Ducha svatého a Božího požehnání. 

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

• Katechetický program, pravidelná setkání menších skupin farníků ani úterní adorace
v červenci a srpnu nejsou, není-li řečeno jinak. 

• V pondělí bude v kostele sv. Jakuba rozloučení se + Danielou Kratinovou. R.I.P. 

• V úterý při mši svaté v 18:00 bude pokřtěna Michaela Hübschová. 

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

• Pátek je první v měsíci, po mši svaté bude prvopáteční eucharistické požehnání. 

• Farní knihovna má novou knihovnici, Moniku Pokornou, během farní kávy je možné
oslovit ji a půjčit si z farní knihovny knihu, třeba jako čtení na léto nebo dovolenou.

• Vzhledem k většímu počtu plánovaných kurzů Invenio od září 2020 hledáme dalšího
kuchaře na dohodu o provedení práce (pro alespoň nějaký kurz). Pokud byste někdo
o nabídce uvažovali, prosím přihlaste se u otce Vojtěcha. 

• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 4.958 Kč a v Hrnčířích 1.040 Kč. Sbírka ve
středu 24. 6. činila 4.762 Kč. Děkujeme všem dárcům. Dnešní sbírka je účelová, tzv.
Svatopetrská sbírka na bohoslovce. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na červenec a srpen v kostele a na webu farnosti. 

• Připomínáme, že je možné si nechat zasílat nedělní ohlášky emailem, odběr je možné
si přihlásit na webu farnosti. Ohlášky jsou zasílány vždy v neděli ráno v 8:00. 

• Po mši svaté v 9:30 srdečně zveme na farní kávu do Nazareta na zahradu. Dnes bude
kromě jiného příležitost potkat se s účastníky probíhajícího kurzu LIFT: během tohoto
víkendu probíhá setkání současných a bývalých účastníků kurzu LIFT. Prosíme také o
vzájemnou modlitbu farníků a účastníků LIFTu. 

KALENDÁŘ 

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

• Pondělí 29. 6. – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 

• Pátek 3. 7. – Svátek sv. Tomáše, apoštola 

• Sobota 4. 7. – Památka sv. Prokopa, v Hrnčířích poutní slavnost 

• Neděle 5. 7. – Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa 


