18. neděle v mezidobí

4. 8. 2019

OHLÁŠKY
 Program ve farnosti je prázdninový, budou pouze obvyklé mše svaté a příležitosti
ke svátosti smíření, katechetický program ani setkání ani úterní adorace nebudou.
 Minulý týden proběhl tábor Runway 2019 v Králíkách, kterého se zúčastnilo přes 100
mladých lidí a který se velmi vydařil, děkujeme za vaše modlitby.
 Tento týden bude v Nazaretě skupina Italů.
 Dnes v neděli při mši sv. v 9:30 v kostele sv. Jakuba bude pokřtěn Dominik Hadraba.
 Dnes v neděli v 15:00 v kostele sv. Jakuba bude pokřtěn Matěj Malý.
 V pondělí v 11:00 v kostele sv. Jakuba bude poslední rozloučení s p. Znojemskou.
 V sobotu bude v kostele sv. Jakuba v Kunraticích mše sv. v 8:00.
 V týdnu od 13. 8. do 18. 8. se uskuteční Celostátní setkání animátorů v Chotěboři,
prosím pamatujte na setkání i všechny jeho účastníky v modlitbě.
 Od srpna je v naší farnosti ustanoven jako pastorační asistent bohoslovec Miroslav
Auxt, který dokončil studium na papežské Lateránské univerzitě a formaci ke kněžství
v koleji Nepomucenum v Římě. Miroslav bude, dá-li Bůh, vysvěcen k jáhenské službě
v sobotu 7. 9. v 10:00 v katedrále svatého Víta. Počítejme s tímto termínem, abychom
se mohli opravdu jako celá farnost této slavnosti zúčastnit. V neděli 8. 9. odpoledne
pak bude farní setkání a přivítání Miroslava jako jáhna ve farnosti. Na nástěnkách si
můžete prohlédnout pozvánku ke svěcení.
 Od října 2019 bude dá-li Bůh nový LIFT, všechny mladé od cca 16 let srdečně zveme.
Přihlašování a informace jsou na www.lift.mozello.com nebo www.adcm.cz.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc červenec a srpen.
 Kdo byste byl ochoten pomáhat s úklidem kostela nebo se zapojit do služby lektorů
při nedělních mších sv. v Kunraticích, prosím ozvěte se P. Vojtěchovi.
 Během léta a podzimu probíhají restaurátorské práce na freskách sakristie kostela
svatého Jakuba. Na restaurování byl získán grant Magistrátu hlavního města Prahy a
grant MČ Praha-Kunratice, restaurování vede ak. mal. Tomáš Berger.
 Po mši svaté v 9:30 následuje setkání a farní káva v Nazaretě, srdečně zveme.
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Neděle 4. 8. – 18. neděle v mezidobí
Pondělí 5. 8. – Nezávazná památka Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Úterý 6. 8. – Svátek Proměnění Páně
Středa 7. 8. – Nezávazná památka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků
Středa 7. 8. – Nezávazná památka sv. Kajetána, kněze
Čtvrtek 8. 8. – Památka sv. Dominika, kněze
Pátek 9. 8. – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice
Sobota 10. 8. – Svátek sv. Vavřince, mučedníka
Neděle 11. 8. – 19. neděle v mezidobí

