22. neděle v mezidobí

29. 8. 2021

OHLÁŠKY
• Děkujeme všem za modlitby za LIFT camp, který se uskutečnil minulý týden.
• 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.
• Dnes v neděli při mši svaté v 10:00 bude pokřtěn Filip Duchoň.
• V pondělí ve 14:00 bude v kostele sv. Jakuba zádušní mše svatá za Marii Kasalovou.
• V pondělí v 17:00 bude v Nazaretě setkání katechetů s rodiči dětí, které letos budou
chodit na náboženství.
• V úterý v 10:00 bude setkání maminek - modlitby matek.
• V úterý od 16:00 do 20:00 (kromě času mše svaté od 18:00) bude zvláštní příležitost
k svátosti smíření. Srdečně zveme.
• V pátek bude první pátek v měsíci, po mši svaté bude eucharistické požehnání.
• V sobotu v 10:00 bude pokřtěna Stela Nováková.
• Příští neděli při mších sv. si budeme vyprošovat dary Ducha svatého do nového
školního a akademického roku a v závěru mše sv. bude žehnáno žákům a učitelům.
• Příští neděli odpoledne od 15:00 bude farní setkání, při kterém bude příležitost se
přivítat s bohoslovcem Štěpánem Sirovátkou, který bude jeden rok přítomný v naší
farnosti. Srdečně zveme, pokud chcete, můžete přinést něco drobného k snědku.
• Chtěli bychom upozornit na rozvrh náboženství pro nový školní rok 2021/2022 a na
přihlášky, které jsou k dispozici na webu farnosti i vytištěné v kostele. Všechny děti
srdečně zveme.
• 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 činila v Kunraticích 7.209 Kč a v Hrnčířích 772 Kč. Děkujeme.
• Pan kardinál napsal na dnešní neděli pastýřský list (…).
• Po mši svaté v 10:00 v Kunraticích je farní káva. Srdečně zveme k setkání!
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Neděle 29. 8. – 22. neděle v mezidobí
Středa 1. 9. – Světový den modliteb za péči o stvoření
Pátek 3. 9. – Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a uč. církve
Neděle 5. 9. – 23. neděle v mezidobí

