
21. neděle v mezidobí 23. 8. 2020
OHLÁŠKY 

• Od 25. 7. je kvůli prevenci nemoci covid-19 povinnost nosit roušky pro hromadné
akce ve vnitřních prostorách s počtem účastníků nad 100 osob. Maximální počet
účastníků ve stejný čas uvnitř je 500, venku 1000. ČBK doporučuje dodržovat také
předchozí preventivní opatření. 

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

• 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 5.492 Kč a v Hrnčířích 672 Kč, děkujeme.

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

• 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. 

• Tento týden se uskuteční tzv. LIFT CAMP, prosíme pamatujte v modlitbě. 

• Na webu farnosti je již rozvrh hodin a přihlášky na náboženství dětí příští školní rok,
srdečně zveme všechny rodiče dětí na třídní schůzku v pondělí 31. 8. v 16.30. 

• Již nyní srdečně zveme na mši svatou 6. 9. v 9:30 s požehnáním žákům a učitelům,
při kterých  si  budeme vyprošovat dary Ducha svatého do  celého  nového školního
roku. Odpoledne od 15:00 srdečně zveme k farnímu setkání v Nazaretě a na zahradě
s grilováním (na toto setkání doporučujeme přijít v neformálním oblečení). 

• 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 23. 8. – 21. neděle v mezidobí 

• Pondělí 24. 8. – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

• Úterý 25. 8. – Nez. pam. sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, muč. 

• Úterý 25. 8. – Nez. pam. sv. Ludvíka 

• Úterý 25. 8. – Nez. pam. sv. Josefa Kalasanského, kn. 

• Čtvrtek 27. 8. – Památka sv. Monika 

• Pátek 28. 8. – Památka sv. Augustina, biskupa a uč. církve 

• Sobota 29. 8. – Památka Umučení sv. Jana Křtitele 

• Neděle 30. 8. – 22. neděle v mezidobí 


