19. neděle v mezidobí

12. 8. 2018

OHLÁŠKY
 Program ve farnosti je prázdninový, zpovídání a mše svaté jsou jako obvykle, další
společný program (náboženství, setkání, atd.) o prázdninách není.
 Od dnešní neděle bude probíhat v Králíkách letní tábor Runway pro mladé křesťany
od 15 let, prosím pamatujme na otce Vojtěcha, celý přípravný tým a také na všechny
účastníky v modlitbě.
 Ve středu je slavnost Nanebevzetí Panny Marie, velmi důležitá mariánská slavnost,
mše sv. v naší farnosti bude v 18:00 v Kunraticích.
 Tuto sobotu 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. V uplynulém týdnu byl také restaurován provaz, který
drží věčné světlo, a očištěni dva andělé, kteří věčné světlo drží. Děkujeme těm, kteří
pomohli při stavbě pomocného lešení.
 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 4.046 Kč a v Hrnčířích 768 Kč. Děkujeme.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc červenec a srpen.
 Po mši sv. v 9:30 jste zváni k přátelskému setkání do Nazareta, nicméně tuto neděli
nebude k dispozici káva z kávovaru – kávovar je již na táboře Runway v Králíkách.

KALENDÁŘ







Neděle 12. 8. – 19. neděle v mezidobí
Pondělí 13. 8. – Nezávazná památka sv. Ponciána, pap., a Hippolyta, kn., muč.
Úterý 14. 8. – Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a muč.
Středa 15. 8. – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Čtvrtek 16. 8. – Nezávazná památka sv. Štěpána Uherského
Neděle 19. 8. – 20. neděle v mezidobí

