25. neděle v mezidobí

19. 9. 2021

OHLÁŠKY
• Pořad bohoslužeb: nedělní mše sv. v Kunraticích v 8:00 a 10:00, nedělní mše svatá
v Hrnčířích v 11:00, všednodenní mše sv. v Kunraticích od pondělí do pátku v 18:00.
• Děkujeme kapele Jakoband za doprovod mše sv. v 10:00. Pokud byste někdo chtěli
zpívat nebo hrát, bude to nadmíru vítané. Kapela zvláště uvítá mužské hlasy.
• Dnes v neděli v 17:00 bude setkání katechumenů a zájemců o prohloubení víry,
setkání navazuje na setkávání uskutečněná minulý rok a bude formou online. Pokud
byste se někdo chtěli přidat, ozvěte se prosím otci Vojtěchovi.
• Dnes v neděli v 19:00 při vietnamské mši svaté chtějí uzavřít církevní sňatek Quan
Manh Nguyen a Anh Bui Thi Phuong.
• Již minulý týden začala v naší farnosti výuka náboženství. Rozvrh hodin a přihlášky
jsou k dispozici na webu farnosti i vytištěné v kostele. Novinkou od tohoto týdne je
nová, pátá skupina náboženství, určená pro kluky 4.-6. třídy, hodina bude v pondělí
v 17:00. Srdečně zveme, více informací poskytne otec Vojtěch.
• V úterý v 10:00 bude setkání maminek s malými dětmi - modlitby matek.
• V úterý po mši sv. bude tichá adorace a příležitostí ke svátosti smíření do 20:00.
• Ve středu v 19:00 bude společenství mládeže, spolčo. Všechny mladé od cca 6. třídy
srdečně zveme, spolčo se koná nyní každý týden.
• Ve středu v 21:00 bude setkání ekonomické rady farnosti.
• Ve čtvrtek v 17:00 bude setkání nazvané úvod do křesťanství, spojené s přípravou
ke křtu dospělých, jde o druhou skupinu; pokud byste se někdo chtěli připravovat
ke křtu nebo prohloubit svou křesťanskou víru, srdečně zveme. Setkávání se budou
konat prezenční formou v Nazaretě a povede je otec Vojtěch.
• V pátek v 15:00 bude zkouška kapely Jakoband.
• Upozorňujeme na možnost půjčit si nějakou knihu z farní knihovny v neděli během
farní kávy nebo po domluvě s Monikou Pokornou.
• Již nyní srdečně zveme na slavnost jáhenského svěcení do pražské katedrály, která
bude v sobotu 9. 10. v 10:00. Mezi svěcenci na trvalé jáhny bude, dá-li Bůh, také náš
farník Jakub Haloda. Pamatujme na něj i na ostatní svěcence v modlitbě.
• Srdečně zveme na víkendovku pro mladší (ve věku od 11 do 15 let), která proběhne
v Nazaretě 24.-26. 9. Více informací a přihlašování je na webu farnosti a adcm.
• Srdečně zveme na víkendovku pro starší (ve věku od 15 do 19 let), která proběhne
v Nazaretě 15.-17. 10. Více informací a přihlašování je na webu farnosti a adcm.
• Sbírka minulou neděli: v Kunraticích 5.092 Kč a ve Zdiměřicích 3.406 Kč. Děkujeme.
• Prosíme o modlitbu za adaptaci Nazareta a vyřizování všech souvisejících záležitostí.
• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc září. Po mši svaté v 10:00 zveme na farní kávu.
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Neděle 19. 9. – 25. neděle v mezidobí
Pondělí 20. 9. – Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gǒna a Pavla Chǒng Ha-sanga, muč.
Úterý 21. 9. – Svátek sv. Matouše, apošt. a evang.
Čtvrtek 23. 9. – Památka sv. Pia z Pietrelciny, kn.
Neděle 26. 9. – 26. neděle v mezidobí

