
15. neděle v mezidobí        12. 7. 2020

OHLÁŠKY 
• Na Velehradě naši biskupové potvrdili, že vzhledem k uvolňování protiepidemických

opatření  se znovu vracíme k liturgické praxi, jaká byla před zavedením omezení.
Omezující  opatření je třeba nadále respektovat tam, kde je místní civilní autority
vyhlásí  z  důvodů většího výskytu  onemocnění.  K  tomu,  aby  společným slavením
eucharistie rostla naše láska k Bohu a lidem, naši biskupové ze srdce žehnají. 

• Opět tedy  zveme všechny věřící k návratu k liturgickému a svátostnému životu,
kerý byl před zahájením karanténních opatření. Již také pominul důvod k dispenzi od
účasti na nedělních a svátečních bohoslužbách. 

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

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

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

• Farní knihovna má 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 6.278 Kč a v Hrnčířích 940 Kč, děkujeme.

• 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 a na zahradu. 

• Všem, kteří v těchto dnech mají naplánované dovolené jedou na prázdniny, přejeme
ochranu na cestách, dobře prožitý čas a Boží požehnání. 

KALENDÁŘ 

• Neděle 12. 7. – 15. neděle v mezidobí 

• Pondělí 13. 7. – Nezávazná památka sv. Jindřicha 

• Úterý 14. 7. – Nezávazná památka bl. Hroznaty, muč. 

• Úterý 14. 7. – Nezávazná památka sv. Kamila De Lellis, kn. 

• Středa 15. 7. – Památka sv. Bonaventury, b. a uč. c. 

• Čtvrtek 16. 7. – Nezávazná památka Panny Marie Karmelské 

• Pátek 17. 7. – Nezávazná památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kn. 

• Neděle 19. 7. – 16. neděle v mezidobí 


