
12. neděle v mezidobí 20. 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 8:00, 9:30 a 11:00 (v 11:00 do konce června). 

◦ Nedělní mše svatá v Hrnčířích v 11:00. 

• Dnes v neděli ve 13:00 bude v kostele sv. Jakuba křest Zuzany Macháčkové. 

• Dnes v neděli v 19:00 chtějí při vietnamské mši svaté v kostele sv. Jakuba uzavřít
církevní sňatek Hai Van Nguyen a Thuong Thi Tran. 

• V týdnu bude ve farnosti program následující: 

◦ V úterý setkání maminek a poslední letošní příprava na první svaté přijímání. 

◦ V úterý eucharistická adorace s příležitostí ke svátosti smíření. 

◦ Ve čtvrtek eucharistická adorace s modlitbou nešpor jako obvykle. 

◦ V pátek zkouška farní kapely Jakoband. Chtěli bychom při této příležitosti znovu
nabídnout možnost zapojit se do kapely hudbou či zpěvem pro všechny zájemce. 

◦ Přemýšlíme také o tom, že bychom zorganizovali zpívání dětí, a to asi od nového
školního roku, více informací poskytnou otec Vojtěch nebo Dominika Macková. 

• Upozorňujeme na to, že příští sobotu již nebude mše svatá v 18:00 v Kunraticích. 

• Příští neděli  v  17:00 chtějí  při  vietnamské mši  svaté v kostele sv.  Jakuba uzavřít
církevní sňatek Tien Do Quang a Ly Ta Thi. 

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

• Byly vydány letáčky s modlitbami za nového arcibiskupa, tyto modlitby je možné se
modlit společně i individuálně. Prosíme pamatujme v modlitbě na úmysl dobrého
výběru nového pražského arcibiskupa a za světlo a moudrost Ducha svatého pro ty,
kteří jeho výběr a jmenování budou připravovat. Letáčky jsou k dispozici, můžete si
je rozebrat. 

• Sbírka minulou neděli byla v Kunraticích 7.271 Kč a v Hrnčířích 1.490 Kč. Děkujeme. 

• 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 20. 6. – 12. neděle v mezidobí 

• Pondělí 21. 6. – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeh. 

• Úterý 22. 6. – Nezávazná památka sv. Paulína Nolánského, b. 

• Úterý 22. 6. – Nezávazná památka sv. Jana Fishera, b., a Tomáše Mora, muč. 

• Čtvrtek 24. 6. – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

• Neděle 27. 6. – 13. neděle v mezidobí 


