23. neděle v mezidobí

9. 9. 2018

OHLÁŠKY
 Včera přijal jáhenské svěcení Jaroslav Mrňa a byl ustanoven ke službě v naší farnosti.
Podle § 4 písm. b) stanov pastoračních rad se tímto náš jáhen Jaroslav stává členem
pastorační rady naší farnosti.
 Dnes v neděli od 15:00 bude farní setkání, při němž našeho nového jáhna Jaroslava
přivítáme. Srdečně všechny zveme. Farní káva se bude vařit při tomto setkání.
 V pondělí bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
 V úterý bude setkání katechumenů a neofytů. Pokud byste věděli o někom, kdo by
se chtěl připravovat na přijetí svátosti křtu, ozvěte se P. Vojtěchovi.
 V úterý bude možnost společné modlitby v kostele sv. Jakuba v čase 21:00-22:00.
Téma, které jsme zvolili pro letošní školní rok, je modlitba. Nechceme o modlitbě jen
mluvit, ale především se modlit. Přijďme se společně modlit a toto úterý vyprošovat
požehnání našemu jáhnu Jaroslavovi. Pokud nebude řečeno jinak, tento prostor pro
modlitbu bude také další úterky. Je samozřejmě možné přijít i jen na část modlitby.
 Ve středu v 19:00 se uskuteční setkání pastorační rady farnost, poslední pro funkční
období 2013-2018. Děkujeme všem pastoračním radním za jejich službu. V neděli
14. 10. proběhnou volby do nové pastorační rady farnosti, členové farnosti starší 15
let mohou do 30. 9. písemně navrhovat kandidáty, návrhy přijímá volební komise
(P. Vojtěch, Marie Krejbichová a Petra Soukupová).
 V pátek v 15:00 zveme na pobožnost u kříže na křižovatce K Verneráku a Ke Hrádku.
 V sobotu v 10:00 v kostele sv. Jakuba bude zádušní mše svatá za Helenu Burešovou.
 V sobotu v 15:00 v kostele sv. Jakuba bude pokřtěna Claudia Fábry.
 Příští neděli 16.9. bude mše sv. v 11:00 v kapličce ve Zdiměřicích, tento den nebude
mše sv. v Hrnčířích. Procesí z křižovatky ze Zdiměřic vyjde již v 10:30. Zveme.
 Příští neděli 16. 9. v 17:00 bude setkání farnost v Hrnčířích v Baráčnické rychtě.
 Je k dispozici rozvrh náboženství na příští školní rok a jsou také k dispozici přihlášky
na webu a na bočním oltáři. Výuka začne v týdnu od 17. 9.
 Dnes naposledy je možné podpořit petci, která má chránit manželství jako svazek
muže a ženy. Archy jsou k dispozici na bočním oltáři / u vchodu do kostela.
 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 6.357 Kč a v Hrnčířích 1.026 Kč. Děkujeme.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc září.
 Farní káva a přátelské setkání budou dnes odpoledne od 15:00.

KALENDÁŘ








Neděle 9. 9. – 23. neděle v mezidobí
Pondělí 10. 9. – Nezávazná památka bl. Karla Spinoly, kněze a muč.
Středa 12. 9. – Nezávazná památka Jména Panny Marie
Čtvrtek 13. 9. – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Pátek 14. 9. – Svátek Povýšení svatého kříže
Sobota 15. 9. – Památka Panny Marie Bolestné
Neděle 16. 9. – 24. neděle v mezidobí

