
23. neděle v mezidobí   5. 9. 2021
OHLÁŠKY 

• Pořad bohoslužeb: nedělní mše sv. v Kunraticích v 8:00 a 10:00, nedělní mše svatá
v Hrnčířích v 11:00 (příští neděli mimořádně ve Zdiměřících v 11:00), všednodenní
mše svaté v Kunraticích od pondělí do pátku v 18:00. 

• Dnes v 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.
Dnes v 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.
Již nyní děkujeme všem, kteří se zhostili přípravy a kteří pomohou s úklidem. 

• V úterý v 10:00 bude setkání maminek s malými dětmi - modlitby matek. 

• V úterý po mši sv. bude adorace s modlitbou chval a příležitostí ke svátosti smíření. 

• Ve středu ve 20:30 proběhne setkání pastorační rady farnosti, podněty jsou vítány. 

• V pátek v 11:00 v kostele svatého Jakuba chtějí uzavřít církevní sňatek Radim Frajer
a Jana Beránková. 

• V sobotu bude mše svatá v kostele sv. Jakuba v 8:00. 

• V sobotu je možné se zúčastnit setkání v rámci projektu Zažít město jinak, které se
koná ve spolupráci se spolkem Kunratice žijou, z.s. Akce se uskuteční na Kostelním
nám. a na farní zahradě od 14:00 do 22:00. V rámci programu bude i koncert kapely
Jakoband v 16:00, prohlídka kostela a ukázka aktivity z programů centra mládeže. 

• Příští neděli při mši sv. v 10:00 bude pokřtěn Robin Birusk. 

• Příští neděli v 11:00 bude poutní mše sv. u kaple ve Zdiměřicích, která je zasvěcena
Jménu Panny Marie. Mše svatá v Hrnčířích ten den nebude. 

• Příští neděli v 19:00 při vietnamské mši svaté chtějí uzavřít církevní sňatek Tien Loc
Dang a Thi Kim Tuyen Dinh. 

• Rozvrh náboženství pro školní rok 2021/2022 a přihlášky jsou k dispozici na webu
farnosti i vytištěné v kostele. Všechny děti srdečně zveme. 

• Tento týden probíhá v Maďarsku 52. mezinárodní eucharistický kongres. 

• Srdečně zveme na sobotu 18. 9. na Tetín, kde se uskuteční národní svatoludmilská
pouť. Podrobnější program najdete na webu www.cirkev.cz. 

• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 7.067 Kč a v Hrnčířích 1.260 Kč. Děkujeme.

• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc září. 

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

KALENDÁŘ 

• Neděle 5. 9. – 23. neděle v mezidobí 

• Úterý 7. 9. – Nezávazná památka sv. Melichara Grodeckého, kn. a muč. 

• Středa 8. 9. – Svátek Narození Panny Marie 

• Čtvrtek 9. 9. – Nezávazná památka sv. Petra Klavera, kn. 

• Pátek 10. 9. – Nezávazná památka bl. Karla Spinoly, kn. 

• Neděle 12. 9. – 24. neděle v mezidobí 

◦ ve Zdiměřicích poutní slavnost Jména Panny Marie 

http://www.cirkev.cz/

