
20. neděle v mezidobí 18. 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 se uskutečnilo Celostátní setkání animátorů v Chotěboři, děkujeme za
vaše modlitby za celé toto setkání.  Fotogalerie z jednotlivých dní setkání si můžete
prohlédnout na webu www.clovekavira.cz. 

 V sobotu bude v kostele sv. Jakuba v Kunraticích mše sv. v 8:00. 
 V sobotu ve 13:00 v kostele sv. Jakuba chtějí uzavřít církevní sňatek Tereza a Radek

Duchoňovi, při této příležitosti bude také pokřtěn Daniel Duchoň. 
 Příští neděli v 15:00 budou v kostele sv. Jakuba pokřtěni Jan a Martin Kratochvílovi. 
 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. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 18. 8. – 20. neděle v mezidobí 

 Pondělí 19. 8. – Nezávazná památka sv. Jana Eudese, kněze 

 Úterý 20. 8. – Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 

 Středa 21. 8. – Památka sv. Pia X., papeže 

 Čtvrtek 22. 8. – Památka Panny Marie Královny 

 Pátek 23. 8. – Památka sv. Růženy z Limy, panny 

 Sobota 24. 8. – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

 Neděle 25. 8. – 21. neděle v mezidobí 


