
12. neděle v mezidobí 19. 6. 2022
OHLÁŠKY 

• Pořad bohoslužeb je tento týden následující: mše svaté od pondělí do pátku v 18:00
v Kunraticích, mše svatá v sobotu v 8:00 v Kunraticích. Nedělní mše svaté v 8:00 a
v 10:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích. 

• Včera se uskutečnilo putování otců s dětmi na Sázavu, velmi se vydařilo. Příští rok
bychom chtěli putování opět zorganizovat, přesný termín se ještě upřesní. 

• Výuka náboženství pro letošní školní rok již skončila. Děkujeme všem katechetům za
jejich obětavou, věrnou a velmi důležitou službu! 

• V úterý v 9:30 bude setkání modlitby matek. 
• V úterý po mši svaté bude tichá adorace a příležitost ke svaté zpovědi do 20:00. 
• Ve středu bude v 19:00 společenství mládeže. 
• Ve čtvrtek v 17:00 bude setkání katechumenů a zájemců o prohloubení víry. 
• Upozorňujeme, že ve čtvrtek budeme slavit o den dopředu přeloženou slavnost

Narození sv. Jana Křtitele a v pátek slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 
• V pátek v 15:00 bude zkouška kapely Jakoband. 
• Srdečně také zveme na mši svatou při příležitosti závěru Roku rodiny, a to na Tetín,

kde bude v neděli 26. června sloužena mše svatá v 11:15 v kostele sv. Ludmily. 
• Farní  kapela Jakoband hledá baskytaristu,  pokud byste někdo uměli  hrát a měli

ochotu svou hrou sloužit našemu společenství, prosím ozvěte se otci Vojtěchovi. 
• Sbírka minulou neděli byla v Kunraticích 7.908 Kč a v Hrnčířích 1.025 Kč. Děkujeme.

Příští neděle bude účelová sbírka, a to na svatopetrská na bohoslovce. 
• Dovolujeme si také připomenout možnost, jak pohodlně přispívat na chod farnosti

nebo konkrétně na adaptaci Nazareta. Můžete poskytnout farnosti jednorázový dar
nebo také založit trvalý příkaz ze svého účtu ve prospěch farního účtu. Poskytnete
farnosti trvalý příjem a nebudete muset myslet na to, abyste měli hotovost s sebou
v kostele. Celá částka zůstává ve farnosti (u sbírek se 10 % odvádí na arcibiskupství). 

• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc červen. 
• Srdečně zveme na farní kávu po mši svaté v 10:00 před kostelem. 

KALENDÁŘ 
• Neděle 19. 6. – 12. neděle v mezidobí 
• Úterý 21. 6. – Památka sv. Aloise Gonzagy, řeh 
• Středa 22. 6. – Nez. pam. sv. Paulína Nolánského, b. 
• Středa 22. 6. – Nez. pam. sv. Jana Fishera, b., a Tomáše Mora, muč. 
• Čtvrtek 23. 6. – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
• Pátek 24. 6. – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
• Sobota 25. 6. – Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 
• Neděle 27. 6. – 13. neděle v mezidobí 


