
25. neděle v mezidobí 27. 9. 2020
OHLÁŠKY 

• Kvůli prevenci nemoci covid-19 je nyní  povinnost nosit roušky ve všech vnitřních
prostorách nehledě na počet lidí. Prosíme, abyste přijímali svaté přijímání na ruku.
Ty, kteří nemohou přijímat na ruku, prosíme, aby přistupovali až v závěru podávání. 

• Tento víkend v Nazaretě probíhá víkendoka pro mladé ve věku 15-19 let, prosíme o
vzájemnou modlitbu farníků a účastníků akce. 

• Mše svaté budou v pondělí až pátek v 18:00, v sobotu mše svatá bude v 17:00. 

• Na webu farnosti je rozvrh hodin a přihlášky na náboženství dětí na nový školní rok,
srdečně zveme všechny děti, aby se na letošní náboženství ještě přihlásily. 

◦ Kvůli prodlouženému víkendu v neděli setkání dospělých nebude. 

◦ Setkání pondělních skupin dětí na náboženství nebude. 

◦ V úterý bude setkání dětí na přípravu na první svaté přijímání v 16:00. 

• V pondělí bude Národní svatováclavská pout, mše svatá na Mariánském náměstí ve
Staré Boleslavi bude v 10:00. Je třeba si vzít s sebou roušku. 

• V úterý v 10:00 budou modlitby matek v Nazaretě. 

• V úterý srdečně zveme na večer chval, který bude v kostele po mši sv. do cca 20:00. 

• 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. 

• Příští neděli 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. 

• Předběžně zveme na víkendovku pro mladé ve věku cca 11-15 let, která bude, dá-li
Bůh, 9.-11.10. Plakátky jsou na webu a na nástěnkách a přihlašování na webu. 

• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 5.380 Kč a v Hrnčířích 1.000 Kč, děkujeme.
Dnešní sbírka je účelová, a to na církevní školství. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc září. 

• Po mši svaté v 9:30 srdečně zveme na farní kávu do Nazareta a na zahradu, kde je
možné se epidemiologicky rozptýlit. 

KALENDÁŘ 

• Neděle 27. 9. – 26. neděle v mezidobí 

• Pondělí 28. 9. – Slavnost sv. Václava, muč., hlavního patrona českého národa 

• Úterý 29. 9. – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 

• Středa 30. 9. – Památka sv. Jeronýma, kn. a uč. c. 

• Čtvrtek 1. 10. – Památek sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a uč. c. 

• Pátek 2. 10. – Památka svatých andělů strážných 

• Neděle 4. 10. – 27. neděle v mezidobí 


