
25. neděle v mezidobí 18. 9. 2022
OHLÁŠKY 

• 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. 

• V pondělí ve 12:20 bude uložení do hrobu našeho zemřelého farníka Jiřího Jákla na
hřbitově v Praze na Olšanech. 

• V pondělí a v úterý bude náboženství dětí dle rozvrhu. Jsou k dispozici přihlášky na
náboženství s podrobnějšími informacemi, srdečně zveme. Náboženství ve farnosti
nabízí jednak vzdělání ve víře, jednak „společenství“ pro děti a mladé, které je také
velmi důležité pro prohlubování a rozvíjení křesťanského života. 

• 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 čtvrtek v 17:00 setkání katechumenů, po mši sv. adorace s modlitbou nešpor. 
• V pátek v 15:00 bude zkouška kapely Jakoband. 
• V pátek po večerní mši svaté bude pokřtěna Anna Anh Thu Dinh. 
• V pátek, sobotu a v neděli 23.-25. 9. se uskuteční víkendovka pro mladé ve věku 11-

cca 15 let, více informací a přihlašování na webu farnosti nebo na www.adcm.cz. 
• Předběžně také zveme na víkendovku pro mladé ve věku cca 15-19 let, která bude,

dá-li Bůh, o víkendu 7.-9. 10. 
• 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. 

• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 6.691 Kč a ve Zdiměřicích 3.010 Kč. Všem
dárcům děkujeme. Sbírka příští neděli bude účelová, a to na církevní školství. 

• 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. 

• Otec arcibiskup napsal krátký list k nadcházejícím volbám, můžete se k němu vrátit
na webu farnosti. 

• Srdečně zveme na farní kávu a přátelské setkání po mši sv. v 10:00 před kostelem. 

KALENDÁŘ 
• Neděle 18. 9. – 25. neděle v mezidobí 
• Pondělí 19. 9. – Nezávazná památka sv. Januária, b. a muč. 
• Úterý 20. 9. – Pam. sv. Ondřeje Kim Tae-Gǒna, kn., Pavla Chǒng Ha-sanga a druhů 
• Středa 21. 9. – Svátek sv. Matouše, apošt. a evang. 
• Pátek 23. 9. – Pam. sv. Pia z Pietrelciny, kn. 
• Neděle 25. 9. – 26. neděle v mezidobí 

http://www.adcm.cz/

