
26. neděle v mezidobí 25. 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. 

• Tento víkend probíhá víkendovka pro mladé ve věku 11-cca 15 let na kokořínsku,
prosíme o modlitbu za účastníky i členy přípravného týmu. 

• 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 11:00 v kostele sv. Jakuba bude posl. rozloučení s Miladou Zemanovou. 
• 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 jsme srdečně zváni na Národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi,

hlavní mše svatá na Mariánském náměstí bude v 10:00. Večerní mše svatá bude
v Kunraticích jako obvykle v 18:00. 

• Ve středu v 19:00 srdečně zveme na Svatováclavský koncert do kostela sv. Prokopa
v Hrnčířích, koncert je pořádán ve spolupráci s radnicí MČ Praha-Šeberov. 

• Ve čtvrtek v 17:00 setkání katechumenů, po mši sv. adorace s modlitbou nešpor. 
• V pátek v 15:00 bude zkouška kapely Jakoband. 
• V sobotu ve 13:00 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěna Soňa Zdeňka Bartůňková. 
• Srdečně 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 9.679 Kč a v Hrnčířích 675 Kč. Děkujeme.
Sbírka této neděle je 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. 

• Ve společenství ministrantů byl stanoven „prime ministrant“ Tadeáš Formánek, též
pro jeho službu vyprošujeme Boží požehnání, hojnost vytrvalosti a radosti ze služby. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc září. 
• Srdečně zveme na farní kávu a přátelské setkání po mši sv. v 10:00 před kostelem. 

KALENDÁŘ 
• Neděle 25. 9. – 26. neděle v mezidobí 
• Pondělí 26. 9. – Nez. pam. sv. Kosmy a Damiána, muč. 
• Úterý 27. 9. – Pam. sv. Vincence z Paula, kn. 
• Středa 28. 9. – Slavnost sv. Václava, muč., hl. patrona čes. národa 
• Čtvrtek 29. 9. – Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 
• Pátek 30. 9. – Pam. sv. Jeronýma, kn. a uč. c. 
• Sobota 1. 10. – Pam. sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panna a uč. c. 
• Neděle 2. 10. – 27. neděle v mezidobí 


