
24. neděle v mezidobí 16. 9. 2018
OHLÁŠKY 

 Dnes v neděli bude mše sv. v 11:00 v kapličce ve Zdiměřicích, dnes nebude mše sv.
v Hrnčířích. Procesí z křižovatky ze Zdiměřic vyjde již v 10:30. Zveme. 

 Dnes v 15:00 bude požehnání nově opravených rybníčků ve Zdiměřicích. 
 Dnes v 17:00 bude setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě. 
 V pondělí bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem. 
 V pondělí a v úterý začne výuka náboženství podle rozvrhu. Srdečně zveme všechny

děti, aby se na náboženství přihlásily. Přihlášky jsou na webu a na bočním oltáři. 
 V úterý v 19:00 bude setkání katechumenů a nedávno pokřtěných. Zveme také další

zájemce z řad dospělých na přípravu ke křtu, pokud o někom víte, pozvěte ho. 
 V úterý v 19:00 bude zkouška pěveckého sboru, pokud byste se někdo chtěl připojit,

jste určitě vítáni. Více informací u Tomáše Červinky. 
 V úterý ve 21:00 bude možnost společné modlitby v kostele sv. Jakuba. Téma, které

jsme zvolili pro letošní školní rok, je modlitba. Nechceme o modlitbě jen mluvit, ale
především se modlit. Vyprošujme tento týden požehnání pro naši farnost. 

 Příští víkend bude první tematická víkendovka v tomto školním roce pro mladé ve
věku 12-18 let, srdečně zveme. Název: Šli tři a prostřední neupadl. Více na plakátku,
přihlašování on-line na webu www.adcm.cz nebo www.farnostkunratice.cz. 

 Příští neděli v 15:00 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěna Alžběta Drábiková. 
 Během podzimu budou v naší farnosti přednášky na zajímavá témata z dějin církve i

světa, přednášejícím bude jáhen Jaroslav, který historii vystudoval. Přednášky budou
ve vybrané středy od 19:00 v Nazaretě, první přednáška bude 26. 9. Zveme. 

 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 P. Vojtěch
a případně další členové volební komise (Marie Krejbichová a Petra Soukupová). 

 V Komunitním centru Matky Terezy budou probíhat od 19. 9. do 28. 11. kurzy Alfa,
a to vždy ve středu od 18:30. Jste srdečně zváni, více na plakátcích na nástěnce a na
kartičkách na bočním oltáři, které si můžete vzít. 

 Připomínáme, že v pátek 28. 9. bude svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi. 
 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 6.006 Kč a v Hrnčířích 1.620 Kč. Děkujeme. 
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc září. 
 Srdečně zveme na farní kávu a přátelské setkání po mši sv. v 9:30. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 16. 9. – 24. neděle v mezidobí 
 Pondělí 17. 9. – Nezávazná památka sv. Kornélia, pap., a Cypriána, muč. 
 Pondělí 17. 9. – Nezávazná památka sv. Roberta Bellarmina, b. a uč. c. 
 Středa 19. 9. – Nezávazná památka sv. Januária, b. a muč. 
 Čtvrtek 20. 9. – Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gǒna, kn., Pavla Chong Ha-sanga, muč. 
 Pátek 21. 9. – Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 
 Neděle 23. 9. – 25. neděle v mezidobí 


