
26. neděle v mezidobí 24. 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. 

• Tento víkend probíhá v Nazaretě víkendovka Svatí superhrdinové pro mladé 11-15
let, prosíme o vzájemnou modlitbu víkendováků a farníků. 

• Dnes ve 12:00 bude v kostele sv. Prokopa v Hrnčířích pokřtěna Anastázie Jirásková. 
• Dnes v 17:00 bude setkání katechumenů a zájemců o prohloubení víry, toto setkání

navazuje na setkávání uskutečněná minulý rok a bude formou online. 
• V naší farnosti pokračuje výuka náboženství. Rozvrh hodin a přihlášky jsou na webu

farnosti i vytištěné v kostele. Novinkou je nová, pátá skupina náboženství, určená
pro kluky 4.-6. třídy, v pondělí v 16:30. V úterý výuka náboženství nebude. 

• V  úterý  slavnost sv. Václava  v 15:00 bude  požehnán  obnovený  kříž na křižovatce
ulic K Vrtilce a Na Konečné v Praze-Písnici, více na plakátku na nástěnkách kostela. 

• V úterý bude mše svatá v obvyklých 18:00, po ní bude tichá adorace a příležitostí ke
svátosti smíření do 20:00. Mše svatá ve Staré Boleslavi na náměstí letos nebude. 

• Ve středu v 19:00 bude společenství mládeže, také další zájemci jsou vítáni. 
• 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 a přidat se, srdečně zveme. 

• V pátek je první pátek v měsíci, po mši svaté bude eucharistické požehnání. 
• 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 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 činila v Kunraticích 8.356 Kč a v Hrnčířích 780 Kč. Děkujeme.
Dnešní sbírka je jedna z účelových, a to svatováclavská na církevní školství. 

• Chtěli bychom připravit  Bál svatých, setkání pro děti v předvečer slavnosti Všech
svatých, kdo byste byli ochotni se podílet, prosíme dejte vědět otci Vojtěchovi. 

• 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.

KALENDÁŘ 

• Neděle 26. 9. – 26. neděle v mezidobí 
• Pondělí 27. 9. – Památka sv. Vincence z Paula, kn. 
• Úterý 28. 9. – Slavnost sv. Václava, muč., hlavního patrona českého národa 
• Středa 29. 9. – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 
• Čtvrtek 30. 9. – Památka sv. Jeronýma, kn. a uč. c. 
• Pátek 1. 10. – Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a uč. c. 
• Sobota 2. 10. – Památka sv. andělů strážných 
• Neděle 3. 10. – 27. neděle v mezidobí 


