21. neděle v mezidobí

26. 8. 2018

OHLÁŠKY
 Program ve farnosti je prázdninový, zpovídání a mše svaté jsou jako obvykle, další
společný program (náboženství, setkání, atd.) o prázdninách není.
 Dnes v 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.
 Tento týden se uskuteční tábor LIFT CAMP v jižních Čechách, prosím pamatujme na
všechny účastníky i přípravný tým v modlitbě.
 Příští neděli si budeme při mši svaté v 9:30 vyprošovat Boží požehnání do nového
školního roku, všechny žáky, žačky, studenty, studentky a také všechny pedagogické
pracovníky srdečně zveme.
 Od příští neděle také bude při mši sv. představování dětmi namalovaných obrázků
na téma evangelia dané neděle, zveme všechny děti i jejich rodiče k tomu, aby se i
tímto způsobem připravovali na nedělní liturgii.
 Příští neděli také vyhlásíme téma ve farnosti na následující školní rok.
 Na poradě katechetů minulý týden byl domluven rozvrh náboženství na příští školní
rok a jsou také k dispozici přihlášky na webu a na bočním oltáři. Zveme na setkání
rodičů dětí s katechety, které bude ve čtvrtek 6. 9. v 17:00 v Nazaretě.
 V pátek 7. 9. chtějí v kostele sv. Jakuba v Kunraticích uzavřít církevní sňatek Alžběta
Vraná a Martin Kocourek, pamatujme na ně v modlitbě.
 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. Kvůli svatbě minulou sobotu bylo demontováno lešení,
nyní se pracuje na sondách, které mají prověřit povrchovou úpravu obličeje sv. Jana,
poté by opět mělo být lešení postaveno a práce postupně dokončeny.
 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 4.885 Kč a v Hrnčířích 1.200 Kč. Děkujeme.
 Po mši v 9:30 jste zváni k přátelskému setkání do Nazareta.

KALENDÁŘ






Neděle 26.8. – 21. neděle v mezidobí
Pondělí 27. 8. – Památka sv. Moniky
Úterý 28. 8. – Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Středa 29. 8. – Památka umučení sv. Jana Křtitele
Neděle 2. 9. – 22. neděle v mezidobí

