16. neděle v mezidobí

17. 7. 2022

OHLÁŠKY
• 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.
• V červenci a srpnu bude ve farnosti prázdninový program, pravidelné aktivity kromě
mší svatých jsou pouze po vzájemné domluvě účastníků – např. modlitby matek.
• V neděli budou při večerní vietnamské mši svaté v 19:00 v Kunraticích pokřtěny tři
děti vietnamské komunity.
• 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.
• V týdnu od 24. 7. proběhne Taxiway camp 2022. Přípravný víkend bude od 22. 7. do
24. 7. a pak vlastní tábor od 24. 7. do 29. 7. O týden později pak proběhne Runway
camp 2022. Prosím pamatujte na celý přípravný tým i na účastníky obou táborů ve
svých modlitbách.
• 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 6.517 Kč a v Hrnčířích 800 Kč. Děkujeme.
• 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 červenec a srpen.
• Srdečně zveme na farní kávu po mši svaté v 10:00 před kostelem.
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•

Neděle 17. 7. – 16. neděle v mezidobí
Středa 20. 7. – Nezávazná památka sv. Apolináře, b. a muč.
Čtvrtek 21. 7. – Nezávazná památka sv. Vavřince z Brindisi, kn. a uč. c.
Pátek 22. 7. – Svátek sv. Marie Magdalény
Sobota 23. 7. – Svátek sv. Brigity, řeh., patronky Evropy
Neděle 24. 7. – 17. neděle v mezidobí

