
21. neděle v mezidobí 22. 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. 

• V sobotu ve 12:00 v kostele sv. Jakuba chtějí uzavřít církevní sňatek Michal a Jiřina
Michálkovi, půjde o konvalidaci po 50 letech manželství. 

• V sobotu ve 14:00 v kostele sv. Jakuba bude pokřtěn Noe Macek. 

• Příští neděli při mši svaté v 10:00 bude pokřtěn Filip Duchoň. 

• Již nyní bychom chtěli upozornit na rozvrh náboženství pro školní rok 2021/2022 a
na přihlášky, které jsou k dispozici na webu farnosti i vytištěné v kostele. Všechny
děti srdečně zveme. Třídní schůzka rodičů bude v pondělí 30. 8. v 17:00 v Nazaretě. 

• Před začátkem školního roku bude zvláštní příležitost k svátosti smíření v úterý 31.
8. od 16:00 do 20:00 (kromě času mše svaté od 18:00). 

• 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. 

• Upozorňujeme na článek o táborech Taxiway camp a Runway camp v Katolickém
týdeníku číslo 33. Dá-li Bůh, příští rok bude Taxiway camp 24. 7. - 29. 7. a Runway
camp 31. 7. - 6. 8. Zveme, přihlašování bude během jara na webu www.adcm.cz. 

• V minulém týdnu se opět stalo, že se někdo v předsíni kostela vymočil. Pokud byste
někoho přistihli, prosíme obraťte se na otce Vojtěcha, abychom věc dále řešili. 

• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 6.242 Kč a v Hrnčířích 1.210 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 22. 8. – 21. neděle v mezidobí 

• Pondělí 23. 8. – Nezávazná památka sv. Růženy z Limy, panny 

• Úterý 24. 8. – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

• Středa 25. 8. – Nez. pam sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, muč. 

• Středa 25. 8. – Nez. pam. sv. Ludvíka | Nez. pam. sv. Josefa Kalasanského, kn. 

• Pátek 27. 8. – Památka sv. Moniky 

• Sobota 28. 8. – Památka sv. Augustina, biskupa a uč. c. 

• Neděle 29. 8. – 22. neděle v mezidobí 


