
22. neděle v mezidobí   1. 9. 2019
OHLÁŠKY 

• Dnes při mši svaté v 9:00 si vyprošujeme dary Ducha svatého a Boží požehnání do
nového školního roku. Dnešní den je také Světovým dnem modliteb za stvoření. 

• V pondělí po mši sv. bude katechismus s P. Stanislavem, srdečně zveme. 
• V úterý v 10:30 bude setkání maminek s malými dětmi, srdečně zveme. 
• V úterý v 17:00 bude třídní schůzka (setkání rodičů dětí s katechety) týkající se výuky

náboženství v letošním školním roce. Mše sv. v 18:00 bude obětována jako prosba o
požehnání pro výuku náboženství. V úterý se nebude přede mší sv. zpovídat. 

• V úterý v 19:00 bude setkání katechumenů a neofytů. 
• V úterý ve 20:00 bude v kostele adorace se zpěvy, srdečně zveme. 
• Ve středu v 18:00 bude mše sv. obětována za farníky, kteří slaví v září své narozeniny

nebo svátek, v 19:00 bude následovat setkání farnosti v Kunraticích. 
• Ve čtvrtek ve 14:00 bude mše sv. v Alzheimer home, jsou zváni i farníci. 
• Ve čtvrtek po mši svaté v 18:00 je adorace s modlitbou nešpor. 
• Pátek je první v měsíci, po mši sv. bude prvopáteční eucharistické požehnání. 
• V sobotu v 10:00 v katedrále bude vysvěcen k jáhenské službě bohoslovec Miroslav

Auxt. Srdečně zveme. Počítejme také s časovou rezervou kvůli kontrolám na pražský
hrad. Sobotní mše sv. v Kunraticích nebude. Pozvánka ke svěcení je na nástěnkách. 

• V sobotu v 16:00 bude v Kunraticích mše sv. na poděkování a za manžele Slavíkovy. 
• Příští neděli při mších sv. v 8:00 a v 9:30 přivítáme Miroslava jako jáhna. Odpoledne

od 15:00 bude farní setkání s oslavou i programem pro děti. Kdo byste chtěli pomoci
s přípravou setkání, prosím ozvěte se P. Vojtěchovi. Všichni jste srdečně zváni. 

• Kdo byste byl ochoten pomáhat s úklidem kostela nebo se zapojit do služby lektorů
při nedělních mších sv. v Kunraticích, prosím ozvěte se do neděle 8. 9. P. Vojtěchovi.

• Na webu farnosti je k dispozici rozvrh hodin náboženství pro nový školní rok, srdečně
zveme na náboženství všechny děti. Mladé od 6. třídy zveme na spolčo. Časy skupin
a přihlášky jsou k dispozici na webu a na bočním oltáři. 

• 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. 

• Prosíme všechny řidiče, aby byli  ohleduplní při parkování a na Kostelním náměstí
stáli i s ohledem k P. Stanislavovi, který také v neděli dopoledne u fary zastavuje. 

• 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. 

• Sbírka v neděli 25. 8. činila v Kunraticích 5.589 Kč a v Hrnčířích 1.173 Kč, děkujeme. 
• Přehled hospodaření farnosti za rok 2018 je pro zájemce k nahlédnutí u P. Vojtěcha. 
• Po mši svaté v 9:30 srdečně zveme na setkání a farní kávu v Nazaretě. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 1. 9. – 22. neděle v mezidobí 

 Úterý 3. 9. – Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 

 Sobota 7. 9. – Nezávazná památka sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 

 Neděle 8. 9. – 23. neděle v mezidobí 


