
19. neděle v mezidobí   8. 8. 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 jsou  dvě mše svaté, a to 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 je možné se modlit růženec, farní káva je po mši svaté v 10:00. 

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

• Tento víkend probíhá v Nazaretě  setkání farní  kapely Jakoband.  Pokud byste se
někdo chtěli  přidat  zpěvem nebo hrou na hudební  nástroj,  prosíme dejte  vědět
Dominice Mackové, která kapelu vede. 

• V sobotu v 11:00 v kostele sv. Jakuba bude pokřtěna Róza Porazilová. 

• 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. 

• Děkujeme za modlitbu za tábor Taxiway camp a Runway camp, oba tábory se krásně
vydařily. 

• Opakovaně se stalo, že se někdo v předsíni kostela během dne vymočil. Pokud byste
někoho takového přistihli, prosíme obraťte se na otce Vojtěcha, abychom mohli věc
dále řešit. 

• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 6.407 Kč a v Hrnčířích 1.015 Kč. Děkujeme.

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

• Po mši svaté v 10:00 v Kunraticích je farní káva. Srdečně zveme k setkání! 

KALENDÁŘ 

• Neděle 8. 8. – 19. neděle v mezidobí 

• Pondělí 9. 8. – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, p. a muč., patronky Evropy 

• Úterý 10. 8. – Svátek sv. Vavřince, jáh. a muč. 

• Středa 11. 8. – Památka sv. Kláry, panny 

• Čtvrtek 12. 8. – Nezávazná památka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice 

• Pátek 13. 8. – Nezávazná památka sv. Ponciána, pap., a Hippolyta, kn., muč. 

• Sobota 14. 8. – Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kn. a muč. 

• Neděle 15. 8. – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 


