
16. neděle v mezidobí 18. 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 jsou opět dvě mše svaté od 8:00 a od 10:00. Čas
10:00 je zvolen s ohledem na rodiny s dětmi a proto, aby bylo možné před druhou
mší svatou nabídnout příležitost ke svátosti smíření. Přede mší svatou od 9:30 bude
možné se modlit růženec, farní káva bude po mši svaté v 10:00. 

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

• Dnes v neděli ve 13:00 bude v kostele sv. Prokopa pokřtěn Jáchym Gyüre. 

• 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 7.166 Kč a v Hrnčířích 940 Kč, děkujeme. 

• Upozorňujeme na poslední možnost přihlášení na Taxiway camp 2021 pro mladé ve
věku 12-15 let. Je možné se přihlásit na LIFT pro mladé ve věku 16-26 let. 

• Prosíme o modlitbu za zdárný průběh Taxiway campu a Runway campu! 

• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc červenec a srpen. 

• Po mši svaté v 10:00 v Kunraticích je farní káva. 

KALENDÁŘ 

• Neděle 18. 7. – 16. neděle v mezidobí 

• Úterý 20. 7. – Nezávazná památka sv. Apolináře, b. a muč. 

• Středa 21. 7. – Nezávazná památka sv. Vavřince z Brindisi, kn. a uč. c. 

• Čtvrtek 22. 7. – Svátek sv. Marie Magdalény 

• Pátek 23. 7. – Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 

• Sobota 24. 7. – Nezávazná památka sv. Šarbela Machlúfa, kněze 

• Neděle 25. 7. – 17. neděle v mezidobí 

◦ v Kunraticích poutní slavnost sv. Jakuba Staršího, apoštola 


