
Slavnost Těla a Krve Páně   6. 6. 2021
OHLÁŠKY 

• Pro bezpečnou účast na mších svatých dodržujeme epidemická opatření a zůstává
navýšený počet mší svatých. Při každé mši svaté v Kunraticích je možné být rovněž
před kostelem a využít venkovního reproduktoru. Pravidelný pořad bohoslužeb: 

◦ Všednodenní mše svaté v Kunraticích budou od pondělí do pátku v 18:00. 

◦ Nedělní mše svaté v Kunraticích v sobotu v 18:00 a v neděli v 8:00, 9:30 a 11:00. 

◦ Nedělní mše svatá v Hrnčířích v neděli v 11:00. 

• Tuto neděli v naší farnosti slavíme slavnost Těla a Krve Páně. Po mši svaté srdečně
zveme k účasti na eucharistickém procesí a požehnání našemu městu a naší zemi. 

• V pondělí bude náboženství dětí a v úterý setkání maminek jako obvykle. 

• V úterý výjimečně nebude náboženství – příprava na první svaté přijímání. 

• Ve čtvrtek bude v 16:00 v kostele sv. Jakuba zádušní mše sv. za + Jaroslava Šmída. 

• V pátek bude opět dá-li Bůh zkouška farní kapely Jakoband. Chtěli bychom při této
příležitosti znovu nabídnout možnost zapojit se do kapely hudbou či zpěvem. Není
vůbec třeba, abyste byli profesionální hudebníci. Důležité je mít ochotu se zapojit a
s radostí se podílet na zkrášlení liturgie – mimochodem, zkušenost těch, kteří se do
liturgie aktivně zapojují, je ta, že je samotné to obohacuje a naplňuje radostí. 

• Přemýšlíme také o tom, že bychom zorganizovali  zpívání dětí, a to asi od nového
školního roku. Pokud byste se chtěli vy nebo vaše děti zapojit, prosíme dejte vědět
otci Vojtěchovi nebo Dominice Mackové. Rovněž pro děti může být zpívání krásnou
příležitostí, jak se aktivněji a s větší radostí zapojit do přípravy a prožití mše svaté. 

• Příští neděli ve 12:30 v kostele sv. Jakuba bude křest Ester Marie Poštulkové. 

• Srdečně zveme na kněžské svěcení do katedrály, které bude v sobotu 19. 6. v 10:00.
Ke kněžství bude vysvěcen, dá-li Bůh, Václav Šustr. 

• Setkávání katechumenů a těch, kteří chtějí prohloubit svou víru, probíhá on-line. 

• Sbírka minulou neděli byla v Kunraticích 7.440 Kč, v Zdiměřicích 3.740 Kč. Děkujeme.

• Chtěli bychom informovat o procesu předávání kaple ve Zdiměřicích. Kaple a malý
pozemek, který ji obklopuje, byly a jsou ve vlastnictví pražského arcibiskupství, které
pojalo úmysl se kaple zbavit. Arcibiskupství proto kapli nabídlo farnosti, nicméně po
zjištění, že spolu s ní není k převodu nabídnutý také pozemek, který ji obklopuje, po
projednání ekonomická rada farnosti dospěla k rozhodnutí, že farnost přijme buď
kapli společně s pozemkem, nebo ji nepřijme vůbec. Podrobnosti mohou zájemcům
sdělit členové ekonomické rady nebo otec Vojtěch. 

• Upozorňujeme na možnost přihlášení na Taxiway camp 2021 a LIFT pro mladé. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc červen. 

• Od června je opět farní káva, a to na zahradě Nazareta. Srdečně zveme! 

KALENDÁŘ 

• Neděle 6. 6. – Slavnost Těla a Krve Páně 

• Pátek 11. 6. – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 

• Sobota 12. 6. – Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 

• Neděle 13. 6. – 11. neděle v mezidobí 


