
28. neděle v mezidobí 9. 10. 2022
OHLÁŠKY 

• Ve středu 5. 10. zemřel náš P. Stanislav Hrách. Pohřební mše svatá bude v úterý
11. 10. ve 12:00 v kostele sv. Jakuba v Praze-Kunraticích, poté bude následovat
rozloučení v kostele sv. Prokopa v Hrnčířích. Po těchto obřadech budou uloženy
ostatky do rodinného hrobu na vinohradském hřbitově. Přijďme se rozloučit s P.
Stanislavem  a  doprovoďme  ho  na  jeho  poslední  cestě.  R.I.P.  Parte  si  můžete
stáhnout na webu farnosti nebo vzít v kostele. 

• 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 15-19 let v Křivsoudově, prosíme vás 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 9:30 bude setkání maminek s dětmi, modlitby matek. 
• V úterý ve 12:00 bude již zmiňované rozloučení s otcem Stanislavem. 
• V úterý po večerní mši sv. do 20:00 eucharistická adorace a příležitost ke zpovědi. 
• Ve čtvrtek v 16:30/17:00 setkání katechumenů. 
• Ve čtvrtek po mši svaté bude eucharistická adorace s modlitbou nešpor. 
• V pátek v 15:00 bude zkouška kapely Jakoband. 
• 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. 

• Předběžně zveme na Bál svatých, setkání nejen pro děti a rodiny, který se uskuteční
v neděli 30. 10. v prostorách MČ Praha-Kunratice. Využijme v době, kdy většina lidí
slaví haloween, možnost křesťanské alternativy a vyjádřeme svou víru ve věčný život
u Boha a společenství svatých. Více informací poskytne Dominika Macková. 

• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 7.223 Kč a v Hrnčířích 750 Kč. Děkujeme. 
• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc říjen. 
• Po obou mších svatých si můžete koupit křesťanský stolní katolický kalendář u Marie

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

KALENDÁŘ 
• Neděle 9. 10. – 28. neděle v mezidobí 
• Úterý 11. 10. – Nez. pam. sv. Jana XXIII., pap. 
• Středa 12. 10. – Nez. pam. sv. Radima, b. 
• Pátek 14. 10. – Nez. pam. sv. Kalista I., pap. a muč. 
• Sobota 15. 10. – Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a uč. c. 
• Neděle 16. 10. – 29. neděle v mezidobí 


