13. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY

26. 6. 2022

• Pořad bohoslužeb je tento týden následující: mše svaté od pondělí do pátku v 18:00
v Kunraticích, mše svatá v sobotu v Kunraticích nebude. Nedělní mše svaté v 8:00 a
v 10:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích.
• Výuka náboženství pro letošní školní rok již skončila. Děkujeme všem katechetům za
jejich obětavou, věrnou a velmi důležitou službu!
• V pondělí bude setkání v rámci programu Duchovní růst matky.
• 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 v 16:00 bude společenství seniorů a v 19:00 společenství mládeže.
• Ve středu v 16:15 chtějí v kostele sv. Jakuba uzavřít církevní sňatek Tuong Van Dang
a Uyen Kim Thi Ho, pamatujme na ně v modlitbě.
• Ve čtvrtek v 17:00 bude setkání katechumenů a zájemců o prohloubení víry.
• V pátek je první pátek v měsíci, po mši bude prvopáteční eucharistické požehnání.
• V sobotu bude uveden do úřadu nový pražský arcibiskup Jan Graubner, slavnostní
mše svatá v katedrále s intronizací bude v 10:00. Jsme srdečně zváni!
• V sobotu v 11:00 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěn Petr Koblasa, pamatujme na něj
i na jeho rodinu v modlitbě.
• Farní kapela Jakoband hledá baskytaristu a nově také člověka, který by pomáhal
s ozvučením, pokud byste někdo uměli hrát a měli ochotu svou hrou sloužit našemu
společenství nebo pokud byste se někdo chtěli podílet po technické stránce, prosím
ozvěte se otci Vojtěchovi.
• Všechny mladé lidi bychom chtěli pozvat na Celostátní setkání mládeže do Hradce
Králové, více informací na webu www.celostatnisetkanimladeze.cz.
• Sbírka minulou neděli byla v Kunraticích 7.113 Kč a v Hrnčířích 750 Kč. Děkujeme.
Tuto neděli je 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.
• Při mších svatých je dnes čten pastýřský list otce kardinála, je také na farním webu.
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Neděle 26. 6. – 13. neděle v mezidobí
Pondělí 27. 6. – Nez. pam. sv. Cyrila Alexandrijského, b. a uč. c.
Úterý 28 6. – Památka sv. Ireneje, b. a muč., uč. c.
Středa 29. 6. – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Čtvrtek 30. 6. – Nez. pam. Svatých prvomučedníků římských
Neděle 3. 7. – 14. neděle v mezidobí

