23. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY

4. 9. 2022

• Pořad bohoslužeb bude tento týden následující: mše svaté od pondělí do pátku jsou
v 18:00 v Kunraticích. Nedělní mše svaté v 8:00 a v 10:00 v Kunraticích a v 11:00 u
kaple ve Zdiměřicích. Liturgické procesí vyjde z křižovatky ulic Hrnčířská a Ke Kapli
vyjde v 10:30.
• Dnes si vyprošujeme dary Ducha svatého do nového školního / akademického roku
a všem žákům, studentům, učitelům i dalším pedagogickým pracovníkům přejeme
hojnost Božího požehnání. Dnes se kromě toho loučíme s bohoslovcem Štěpánem
Sirovátkou, který působil v naší farnosti minulý školní rok, a vítáme jáhna Michala
Hladíka, který byl ustanoven v naší farnosti od 1. 8.
• V pondělí v 15:00 bude mít pohřeb se mší svatou pan Josef Kačur.
• V úterý v 9:30 bude setkání maminek s dětmi, modlitby matek.
• V úterý po mši svaté do 20:00 bude eucharistická adorace a příležitost ke zpovědi.
• V úterý ve 20:15 bude setkání pastorační rady farnosti, případné podněty prosíme
sdělte otci Vojtěchovi nebo komukoliv z pastoračních radních.
• Ve čtvrtek v 17:00 bude setkání katechumenů. Pokud byste věděli o někom, kdo by
se chtěl ke křtu připravovat, odkažte ho prosím na otce Vojtěcha.
• Ve čtvrtek po mši svaté bude adorace s modlitbou nešpor.
• Příští neděli srdečně zveme na již zmíněnou poutní mši svatou ve Zdiměřicích, mše
svatá v Hrnčířích příští neděli nebude.
• Jsou k dispozici přihlášky na náboženství s podrobnějšími informacemi pro rodiče a
děti, srdečně zveme. Náboženství začne v týdnu od 19. 9.
• Po dokončení první fáze adaptace Nazareta, tedy nejspíš od listopadu, začne spolčo
pro mladé od cca 6. třídy, setkávání budou ve středu od 16:30.
• Po dokončení první fáze adaptace Nazareta začne, dá-li Bůh, příprava na biřmování,
zájemci nechť se přihlásí u otce Vojtěcha.
• Farní kapela Jakoband stále hledá nového baskytaristu.
• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 8.251 Kč a v Hrnčířích 690 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 září.
• Srdečně zveme na farní kávu a přátelské setkání po mši sv. v 10:00 před kostelem.
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Neděle 4. 9. – 23. neděle v mezidobí
Středa 7. 9. – Nez. pam. sv. Melichara Grodeckého, kn. a muč.
Čtvrtek 8. 9. – Svátek Narození Panny Marie
Pátek 9. 9. – Nez. pam. sv. Petra Klavera, kn.
Sobota 10. 9. – Nez. pam. bl. Karla Spinoly, kn. a muč.
Neděle 11. 9. – 24. neděle v mezidobí

