22. neděle v mezidobí

30. 8. 2020

OHLÁŠKY
• Od 25. 7. je kvůli prevenci nemoci covid-19 povinnost nosit roušky pro hromadné
akce ve vnitřních prostorách nad 100 lidí. Maximální počet účastníků uvnitř je 500,
venku 1000. ČBK doporučuje dodržovat i předchozí preventivní opatření.
• Děkujeme za modlitby za LIFT CAMP, který proběhl minulý týden. Velmi se vydařil a
byl povzbuzením pro účastníky i pro členy přípravného týmu. Děkujeme také za to,
pokud pamatujete v modlitbě na Invenio pro školy a adaptaci Nazareta. Včera se
uskutečnil celodenní teoretický workshop pro budoucí lektory.
• Mše svaté budou v pondělí až pátek v 18:00, v sobotu mše svatá nebude.
• V pondělí v 16:30 bude setkání rodičů dětí s katechety ohledně výuky náboženství.
• Na webu farnosti je rozvrh hodin a přihlášky na náboženství dětí na nový školní rok.
• V úterý v 10:00 budou modlitby matek v Nazaretě.
• V úterý po mši svaté do 20:00 bude adorace s možností svátosti smíření.
• Ve čtvrtek v 16:30 bude požehnání hasičského auta před kunratickou hasičárnou.
• Ve čtvrtek po mši svaté bude adorace s modlitbou nešpor z breviáře.
• Ve čtvrtek v 19:30 se uskuteční setkání pastorační rady farnosti, otec Vojtěch uvítá
vaše případné podněty a nápady.
• V pátek v 15:00 bude zkouška rytmické kapely. Jsou vítáni další hudebníci / zpěváci,
zvláště muži, více informací u otce Vojtěcha nebo u Dominiky Mackové.
• V pátek po mši svaté bude prvopáteční eucharistické požehnání.
• V sobotu srdečně zveme na jáhenské svěcení do pražské katedrály v 10:00.
• Příští neděli při mši svaté v 9:30 budeme vyprošovat dary Ducha svatého do nového
školního roku. Na závěr mše svaté budeme prosit o požehnání pro žáky a učitele. Mši
svatou doprovodí farní rytmická kapela.
• Příští neděli odpoledne od cca 15:00 srdečně zveme k farnímu setkání v Nazaretě a
na zahradě s grilováním (na setkání doporučujeme přijít v neformálním oblečení).
• Srdečně zveme všechny děti na Noc v Nazaretě, která se uskuteční 19.-20. 9. Plakátek
a více informací ohledně programu bude k dispozici příští neděli.
• Víkendovka pro starší, cca 15-19 let, bude 25.-27.9., víkendovka pro mladší, cca 1115 let, bude 9.-11.10., samozřejmě dá-li Bůh.
• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 6.539 Kč a v Hrnčířích 890 Kč, děkujeme.
• 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.
• Po mši svaté v 9:30 srdečně zveme na farní kávu do Nazareta a na zahradu. FZp.
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•
•
•
•

Neděle 30. 8. – 22. neděle v mezidobí
Úterý 1. 9. – Světový den modliteb za péči o stvoření.
Čtvrtek 3. 9. – Památka sv. Řehoře Velikého, pap. a uč. c.
Neděle 6. 9. – 23. neděle v mezidobí

