18. neděle v mezidobí

5. 8. 2018

OHLÁŠKY
 Program ve farnosti je prázdninový, zpovídání a mše svaté jsou jako obvykle, další
společný program (náboženství, setkání, atd.) o prázdninách není.
 Na farním webu si můžete prohlédnout fotky z výletu do Poříčí nad Sázavou, který
se uskutečnil minulou sobotu.
 Od příští neděle bude probíhat v Králíkách letní tábor Runway pro mladé křesťany
od 15 let, prosím pamatujme na všechny účastníky i organizátory v modlitbě.
 V sobotu 18. 8. ve 14:00 chtějí v kostele svatého Jakuba vstoupit do manželství Petr
Vošahlík a Veronika Šťovíčková. Provázejme je modlitbou.
 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.
 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 7.374 Kč a v Hrnčířích 1.031 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 5. 8. – 18. neděle v mezidobí
Pondělí 6. 8. – Svátek Proměnění Páně
Úterý 7. 8. – Nezávazná památka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků
Úterý 7. 8. – Nezávazná památka sv. Kajetána, kněze
Středa 8. 8. – Památka sv. Dominika, kněze
Čtvrtek 9. 8. – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice
Pátek 10. 8. – Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Sobota 11. 8. – Památka sv. Kláry, panny
Neděle 12. 8. – 19. neděle v mezidobí

