20. neděle v mezidobí

19. 8. 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 ve 14:00 bude mít v kostele v Kunraticích pohřeb p. Jiřina Koblihová.
 V sobotu v 10:30 budou mít v kostele v Kunraticích děkovnou mši sv. Jana a Tomáš
Krausovi, a to při příležitosti 20. výročí od svatby.
 Příští neděli 26. 8. ve 12:00 v kostele v Kunraticích budou mít církevní konvalidaci
manželé Marie a Josef Pařízkovi, poděkují za 50 let společného života a uzavřou své
manželství také před Bohem a před církví.
 Děkujeme všem za modlitbu za letní tábor Runway, tábor se velmi vydařil a přinesl
řadě mladých lidí povzbuzení ve víře. Prosíme také o modlitbu za tzv. LIFT CAMP,
který se uskuteční poslední týden prázdnin v jižních Čechách.
 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. S ohledem na sobotní svatbu bylo demontováno lešení,
během následujících dní by opět mělo být postaveno.
 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 3.774 Kč a v Hrnčířích 970 Kč. Děkujeme.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc červenec a srpen.
 Po mši v 9:30 jste zváni k přátelskému setkání do Nazareta, a to opět s kávovarem.
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Neděle 19. 8. – 20. neděle v mezidobí
Pondělí 20. 8. – Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
Úterý 21. 8. – Památka sv. Pia X., papeže
Středa 22. 8. – Památka Panny Marie Královny
Čtvrtek 23. 8. – Nezávazná památka sv. Růženy z Limy, panny
Pátek 24. 8. – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Sobota 25. 8. – Nezávazná památka sv. Benedikta, Jana, Matouše … muč.
Sobota 25. 8. – Nezávazná památka sv. Ludvíka
Sobota 25. 8. – Nezávazná památka sv. Josefa Kalasanského, kněze
Neděle 26.8. – 21. neděle v mezidobí

