18. neděle v mezidobí

31. 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.
• 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. do 29. 7. proběhl Taxiway camp 2022 v Králíkách. Děkujeme všem
za modlitby. Tento týden probíhá Runway camp 2022. Pamatujte na přípravné týmy
i účastníky obou táborů ve svých modlitbách.
• Tento pátek je první v měsíci, po mši sv. bude prvopáteční eucharistické požehnání.
• 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 5.863 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 31. 7. – 18. neděle v mezidobí
Pondělí 1. 8. – Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, b. a uč. c.
Úterý 2. 8. – Nezávazná památka sv. Eusebia z Vercelli, b.
Úterý 2. 8. – Nezávazná památka sv. Petra Juliána Eymarda, kn.
Čtvrtek 4. 8. – Památka sv. Jana Marie Vianneye, kn.
Pátek 5. 8. – Nezávazná památka posvěcení řím. baziliky Panny Marie
Sobota 6. 8. – Svátek Proměnění Páně
Neděle 7. 8. – 19. neděle v mezidobí

