22. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY

28. 8. 2022

• Pořad bohoslužeb: 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.
• Děkujeme za modlitby za LIFT camp, velmi si vydařil.
• Ve čtvrtek po mši svaté bude adorace s modlitbou nešpor.
• Pátek bude první v měsíci, po mši svaté bude prvopáteční eucharistické požehnání.
• V sobotu v 10:00 v katedrále srdečně zveme na jáhenské svěcení.
• V sobotu se naše farnost bude podílet na akci Kunratice žijou, v rámci níž bude od
16:00 v kunratickém kostele koncert farní kapely Jakoband. Srdečně zveme.
• Při obou mších sv. v neděli 4. 9. v Kunraticích budeme prosit o dary Ducha svatého
do nového školního a akademického roku. V závěru mší svatých bude požehnání
žákům, studentům, učitelům i dalším pedagogickým pracovníkům, rozloučíme se se
Štěpánem Sirovátkou, který v naší farnosti rok působil, a přivítáme jáhna Michala
Hladíka, který byl ustanoven v naší farnosti od 1. 8. Dobroty k farní kávě budou tuto
neděli obzvlášť vítané.
• Předběžně zveme na neděli 11. 9. na poutní mši svatou u kapličky ve Zdiměřicích,
průvod vyjde od hlavní silnice Hrnčířská a Ke Kapli v 10:30.
• 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.
• 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 28. 8. – 22. neděle v mezidobí
Pondělí 29. 8. – Památka Umučení sv. Jana Křtitele
Čtvrtek 1. 9. – Světový den modliteb za péči o stvoření
Sobota 3. 9. – Památka sv. Řehoře Velikého, pap. a uč. c.
Neděle 4. 9. – 23. neděle v mezidobí

