24. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY

11. 9. 2022

• Pořad bohoslužeb bude tento týden obvyklý: mše svaté od pondělí do pátku v 18:00
v Kunraticích. Nedělní mše sv. v 8:00 a v 10:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích.
• Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu dnešní pouti ve Zdiměřicích.
• Včera v sobotu v 11:00 měl pohřeb náš farník Jiří Jákl, který kromě jiného za svého
života založil komunitu pro léčení narkomanů. Pokud byste chtěli více informací, je
možné si vzít letáčky na bočním oltáři.
• Dnes v neděli bude při vietnamské mši svaté pokřtěn Petr Tuan Hai Thai.
• 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.
• Ve středu je Svátek povýšení svatého kříže, srdečně zveme na odpolední pobožnost
u křížku na křižovatce ul. Ke Hrádku a K Verneráku, pobožnost začne v 15:00. Mše
sv. bude v obvyklých 18:00. Po mši svaté bude tichá eucharistická adorace do 20:00,
jde o iniciativu papeže Františka, který zve k modlitbě za mír na Ukrajině.
• Ve čtvrtek v 17:00 setkání katechumenů, po mši sv. adorace s modlitbou nešpor.
• Ve čtvrtek bude kromě mše svaté v 18:00 také mše svatá ve 20:30, zvláště zveme ty,
kteří se nemohou účastnit v 18:00 z důvodu pracovních nebo rodinných povinností.
• 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, a také příprava na
biřmování, zájemci nechť se přihlásí u otce Vojtěcha.
• Během víkendu 23.-25. 9. se uskuteční víkendovka pro mladé ve věku 11-cca 15 let,
více informací a přihlašování bude během následujících dní na webu www.adcm.cz.
• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 7.473 Kč a v Hrnčířích 1.350 Kč. Děkujeme.
• Tým kostelnic v Kunraticích byl rozšířen o novou kostelnici Marii Krejbichovou, pro
její službu vyprošujeme hojné Boží požehnání a radost ze služby a moc děkujeme za
ochotu tímto způsobem sloužit v naší farnosti.
• Ve společenství ministrantů byl stanoven „prime ministrant“ Tadeáš Formánek, též
pro jeho službu vyprošujeme Boží požehnání, hojnost vytrvalosti a radosti ze služby.
• Srdečně zveme na farní kávu a přátelské setkání po mši sv. v 10:00 před kostelem.
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Neděle 11. 9. – 24. neděle v mezidobí
Pondělí 12. 9. – Nez. pam. Jména Panny Marie
Úterý 13. 9. – Památka sv. Jana Zlatoústého, b. a uč. c.
Středa 14. 9. – Svátek Povýšení svatého kříže
Čtvrtek 15. 9. – Památka Panny Marie Bolestné
Pátek 16. 9. – Památka sv. Ludmily, muč.
Sobota 17. 9. – Nez. pam. sv. Roberta Bellarmina, b. a uč. c.
Sobota 17. 9. – Nez. pam. sv. Hildegardy z Bingen, panny a uč. c.
Sobota 17. 9. – Nez. pam. sv. Kornélia, pap., a Cypriána, b., muč.
Neděle 18. 9. – 25. neděle v mezidobí

