24. neděle v mezidobí

13. 9. 2020

OHLÁŠKY
• Kvůli prevenci nemoci covid-19 je nyní povinnost nosit roušky ve všech vnitřních
prostorách nehledě na počet lidí. Doporučuje se přijímat svaté přijímání na ruku.
Ty, kteří chtějí přijímat do úst, prosíme, aby přistupovali až v závěru podávání.
• Otci Vojtěchovi včera večer skončila karanténa, opět se těší na setkávání s farníky.
• Mše svaté budou v pondělí až pátek v 18:00, v sobotu mše svatá bude v 8:00.
• Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu grilování minulou neděli.
• Dnes v neděli bude v 11:00 mše svatá před kaplí ve Zdiměřicích, a to při příležitosti
poutě – kaple je zasvěcena Jménu Panny Marie. Mše sv. v Hrnčířích ten den nebude.
• V pondělí v 15:00 bude pobožnost u křížku v ulici Ke Hrádku. Srdečně zveme.
• V pondělí po mši svaté bude setkání nad katechismem s otcem Stanislavem.
• V úterý v 10:00 budou modlitby matek v Nazaretě.
• V úterý po mši svaté bude adorace s možností svátosti smíření.
• Ve čtvrtek ve 12:00 chtějí v kostele sv. Jakuba uzavřít církevní sňatek Liliya Semkiv a
Luboš Harašta, pamatujme na ně v modlitbě.
• Ve čtvrtek po mši svaté bude adorace s modlitbou nešpor z breviáře.
• V pátek v 15:00 bude zkouška rytmické kapely. Jsou vítáni další hudebníci a zpěváci,
zvláště muži, více informací u otce Vojtěcha nebo u Dominiky Mackové.
• Na webu farnosti je rozvrh hodin a přihlášky na náboženství dětí na nový školní rok,
srdečně zveme všechny děti, aby se na letošní náboženství přihlásily. Náboženství
začne v týdnu od 21. 9. Zveme i dospělé, kteří chtějí prohloubit svou víru, k setkávání
v neděli v 17:00, první setkání bude v neděli 20. 9.
• Srdečně zveme děti od 2. do cca 7 třídy na Noc v Nazaretě s tématem po stopách sv.
Václava, která bude 19.-20. 9. Plakátek a více informací je na webu a na nástěnkách.
• 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.
• Předběžně zveme na akci Požehnání zvířatům a rodinám, ve kterých žijí, které bude
na Kostelním náměstí v Kunraticích na svátek sv. Františka v neděli 4. 10. v 15:00.
• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 6.458 Kč a v Hrnčířích 1.820 Kč, děkujeme.
• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc září.
• Po mši svaté v 9:30 srdečně zveme na farní kávu do Nazareta a na zahradu.

KALENDÁŘ
• Neděle 13. 9. – 24. neděle v mezidobí
◦ ve Zdiměřicích poutní slavnost Jména Panny Marie
• Pondělí 14. 9. – Svátek Povýšení svatého kříže
• Úterý 15. 9. – Památka Panny Marie Bolestné
• Středa 16. 9. – Památka sv. Ludmily, muč.
• Čtvrtek 17. 9. – Nez. pam. sv. Kornélia, pap., a Cypriána, b., muč.
• Čtvrtek 17. 9. – Nez. pam. sv. Roberta Bellarmina, b. a uč. c.
• Sobota 19. 9. – Nez. pam. sv. Januária, b. a muč.
• Neděle 20. 9. – 25. neděle v mezidobí

