16. neděle v mezidobí

22. 7. 2018

OHLÁŠKY
 Program ve farnosti je prázdninový, zpovídání a mše svaté jsou jako obvykle, další
společný program (náboženství, setkání, atd.) o prázdninách není.
 V pondělí v 11:00 bude v kostele sv. Jakuba pohřeb se mší sv. paní Marty Henklové.
 Ve středu v 18:00 bude poutní mše sv. v Kunraticích ke cti sv. Jakuba, kterou bude
slavit novokněz P. Pavel Křížek. Po mši bude udělovat novokněžské požehnání a poté
bude následovat přátelské setkání. Srdečně zveme.
 V sobotu v 10:30 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěn Kryštof Kořán.
 V sobotu zveme na výlet za P. Martinem Janatou, který působil jako jáhen v naší
farnosti. Kvůli organizaci cesty auty se prosím do 26. 7. ozvěte buď P. Vojtěchovi, tel.
732 106 466, nebo paní Petře Soukupové, tel. 604 546 207. Odjezd bude ve 13:00 od
Nazareta, návrat k večeru podle počasí. V rámci výletu budeme slavit i mši svatou,
v sobotu proto mše sv. v Kunraticích nebude.
 Podpořme petici, která má chránit manželství jako svazek muže a ženy. Archy jsou
k dispozici na bočním oltáři / u vchodu do kostela, petici je možné dále šířit.
 Během léta probíhají konzervační a restaurátorské práce na hl. oltáři v Kunraticích
pod vedením ak. mal. Tomáše Bergera, které spolufinancují granty magistrátu hl. m.
Prahy a MČ Praha-Kunratice.
 Příští školní rok by v naší farnosti měl být ustanoven, dá-li Bůh, jáhen Jaroslav Mrňa.
Jáhenské svěcení bude v sobotu 8. 9. v 10:00 v katedrále sv. Víta v Praze. Prosím
počítejme s termínem, abychom se jako celá farnost mohli zúčastnit a modlitbou i
přítomností Jaroslava podpořit. V neděli 9. 9. odpoledne v cca 15:00 bude setkání
farnosti, při kterém Jaroslava jako jáhna přivítáme.
 Jeden mladý pár se na nás obrátil s prosbou o pomoc při hledání bydlení na jihu
Prahy. Mohlo by jít i o podnájem samostatného bytu v domě seniora, dotyční také
nabízí pomoc s nákupem, úklidem apod. Kontaktní email: ptmarek@seznam.cz.
 Škola sv. Augustina hledá vychovatele / vychovatelku do mateřské školy a do školní
družiny. V případě zájmu se obraťte na email: skola@skolasvatehoaugustina.cz.
 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 5.727 Kč a v Hrnčířích 1.353 Kč. Děkujeme.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc červenec a srpen.
 Po mši svaté v 9:30 jste zváni na farní kávu a k přátelskému setkání do Nazareta.

KALENDÁŘ








Neděle 22. 7. – 16. neděle v mezidobí
Pondělí 23. 7. – Svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy
Úterý 24. 7. – Nezávazná památka sv. Šarbela Machlúfa, kněze
Středa 25. 7. – Svátek sv. Jakuba, apoštola, ve farním kostele slavnost
Čtvrtek 26. 7. – Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Pátek 27. 7. – Nezávazná památka sv. Gorazda a druhů
Neděle 29. 7. – 17. neděle v mezidobí

