
17. neděle v mezidobí 29. 7. 2018
OHLÁŠKY 

 Program ve farnosti je prázdninový, zpovídání a mše svaté jsou jako obvykle, další
společný program (náboženství, setkání, atd.) o prázdninách není. 

 Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu farní pouti tuto středu. 
 Včera se uskutečnil farní výlet do Poříčí nad Sázavou, kde jsme navštívili P. Martina

Janatu, který jako jáhen působil  v naší  kunratické farnosti. Výlet se velmi vydařil,
fotky si můžete prohlédnout v sekci fotogalerie na farním webu.  

 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. 

 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. 

 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 tímto termínem, abychom se opravdu 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 5.355 Kč a v Hrnčířích 2.075 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 29. 7. – 17. neděle v mezidobí 
 Pondělí 30. 7. – Nezávazná památka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve 
 Úterý 31. 7. – Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 
 Středa 1. 8. – Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve 
 Čtvrtek 2. 8. – Nezávazná památka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa 
 Čtvrtek 2. 8. – Nezávazná památka sv. Petra Juliána Eymarda, kněze 
 Sobota 4. 8. – Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 
 Neděle 5. 8. – 18. neděle v mezidobí 


