
20. neděle v mezidobí 16. 8. 2020
OHLÁŠKY 

• Jak jste jistě zaznamenali, kvůli nemoci covid-19 je od 25. 7.  zavedena povinnost
nosit roušky pro hromadné akce ve vnitřních prostorách s počtem účastníků nad
100 osob v daný čas. Maximální počet účastníků ve stejný čas uvnitř je 500, venku
1000. ČBK doporučuje dodržovat i předchozí hygienická opatření. 

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

• 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 5.151 Kč a v Hrnčířích 1.090 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. 

• Pokračuje oprava zdi kolem kostela v Hrnčířích. Opravu finančně podpoří Magistrát
hl. města Prahy, v jednání je také podpora z Ministerstva kultury a také z MČ Praha-
Šeberov. Děkujeme i dárci, který na opravu přispěl. 

• Uskutečnil se letní tábor Runway na Hoře Matky Boží v Králíkách pro mladé od 15 let,
děkujeme za všechny vaše modlitby. 

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

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

KALENDÁŘ 

• Neděle 16. 8. – 20. neděle v mezidobí 

• Středa 19. 8. – Nez. pam. sv. Jana Eudese, kněze 

• Čtvrtek 20. 8. – Památka sv. Bernarda, opata a uč. církve 

• Pátek 21. 8. – Památka sv. Pia X., papeže 

• Sobota 22. 8. – Památka Panny Marie Královny 

• Neděle 23. 8. – 21. neděle v mezidobí 


