
14. neděle v mezidobí   4. 7. 2021
OHLÁŠKY 

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

• Pravidelný pořad bohoslužeb: 

◦ Nedělní mše svaté v Kunraticích v 8:00 a 10:00. 

◦ Nedělní mše svatá v Hrnčířích v 11:00. 

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

• 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. 

• V tyto dny je v Nazaretě soustředění kapely před Runway campem. 

• Dnes před vietnamskou mší svatou v cca 18:15 budou v kostele sv. Jakuba pokřtěny
čtyři děti: Nguyen Thuy Tien Maria, Tran Monika Tereza, Nguyen Kamilla Maria a
Nguyen Minh Hieu Jan Baptista. 

• Pravidelná setkání během července a srpna nejsou, není-li řečeno jinak. 

• Tuto sobotu bude v Kunraticích mše svatá v 8:00. 

• 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. 

• Sbírka minulou neděli byla v Kunraticích 9.073 Kč a v Hrnčířích 1.130 Kč, šlo o jednu
z účelových sbírek, konkrétně na bohoslovce. Děkujeme všem dárcům. 

• Jak jistě víte, v současné době se zvedla velká vlna solidarity s lidmi na jižní Moravě,
kteří byli zasaženi tornádem. Pokud byste chtěli přispět, lze zaslat například finanční
dar na tento účel brněnské diecézní charitě,  https://dchb.charita.cz/, pokud byste
chtěli přispět přímo farnosti Moravská Nová Ves, je to možné například darem na
účet farnosti, který je uveden na https://www.farnostmnves.cz/. 

• 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 v 10:00 v Kunraticích je farní káva. 

KALENDÁŘ 

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

• Pondělí 5. 7. – Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, 

◦ patronů Evropy a hlavních patronů Moravy 

• Úterý 6. 7. – Nezávazná památka sv. Marie Gorettiové, panny 

• Pátek 9. 7. – Nezávazná památka sv. Augustina Žao Ronga, kn., a druhů, muč. 

• Neděle 11. 7. – 15. neděle v mezidobí 

https://www.farnostmnves.cz/
https://dchb.charita.cz/

