
13. neděle v mezidobí 27. 6. 2021
OHLÁŠKY 

• Pro bezpečnou účast na mších svatých dodržujeme platná epidemická opatření. 

• Pravidelný pořad bohoslužeb od července: 

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

◦ Nedělní mše svaté v Kunraticích v 8:00 a 1  0  :00   (27. 6. ještě 8:00, 9:30 a 11:00) 

◦ Nedělní mše svatá v Hrnčířích v 11:00. 

• Zvlášť bychom chtěli upozornit na to, že od července dochází ke změně času mší sv.
v neděli v Kunraticích: od července budou opět dvě mše svaté, a to v časy od 8:00 a
od 10:00. Čas 10:00 je zvolen s ohledem na rodiny s dětmi a také proto, aby bylo
možné před druhou mší svatou nabídnout příležitost ke svátosti smíření. Přede mší
sv. od 9:30 bude možné se modlit růženec, farní káva bude po mši svaté v 10:00. 

• Další program ve farnosti bude následující: 

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

◦ V neděli setkání katechumenů a těch, kteří chtějí prohloubit svou víru, od 17:30. 

◦ V úterý setkání maminek od 10:00. 

◦ V úterý eucharistická adorace s příležitostí ke svátosti smíření. 

◦ Ve čtvrtek eucharistická adorace s modlitbou nešpor jako obvykle. 

◦ V pátek v 15:00 v kostele sv. Jakuba bude pohřeb Václava Jarolímka. 

◦ Pátek je první v měsíci, po mši svaté bude prvopáteční eucharistické požehnání. 

• 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. 

• Upozorňujeme, že v posledních letech proběhla obnova svatoprokopského poutního
areálu na Sázavě. Sázavská farnost zve na tzv. malou kněžskou pouť v sobotu 3. 7.:
mši svatou v 8:30 bude celebrovat novokněz P. Václav Šustr a mši svatou v 10:30
pomocný pražský biskup Mons. Zdenek Wasserbauer. V neděli 4. 7., v den slavnosti,
budou mše sv. na Sázavě také v 8:30 a v 10:30, hlavním celebrantem v 10:30 bude
Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius. 

• Sbírka minulou neděli byla v Kunraticích 6.990 Kč a v Hrnčířích  900 Kč. Děkujeme.
Sbírka této neděle je účelová, a to na bohoslovce. 

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

• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc červenec a srpen. Po mši svaté je farní káva. 

KALENDÁŘ 

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

• Pondělí 28. 6. – Památka sv. Ireneje, b. a muč. 

• Úterý 29. 6. – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 

• Středa 30. 6. – Nezávazná památka Svatých prvomučedníků římských 

• Sobota 3. 7. – Svátek sv. Tomáše, apoštola 

• Neděle 4. 7. – 14. neděle v mezidobí, v Hrnčířích poutní slavnost sv. Prokopa 


