23. neděle v mezidobí

8. 9. 2019

OHLÁŠKY
• Včera přijal jáhenské svěcení Miroslav Auxt. Dnes od 15:00 bude farní setkání při
příležitosti Miroslavova jáhenského svěcení. Všichni jste srdečně zváni.
• V pondělí po mši sv. bude katechismus s P. Stanislavem, srdečně zveme.
• V pondělí ve 20:00 bude setkání ekonomické rady farnosti.
• 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 16:00 bude společenství seniorů, zveme také nové účastníky.
• Ve středu v 19:00 bude první z přednášek - biblických hodin, které povede náš farník
Jakub Haloda: Úvod do četby, studia a výkladu starozákonních textů. Srdečně zveme.
• Ve čtvrtek po mši svaté v 18:00 je adorace s modlitbou nešpor.
• V pátek v 18:00 přijede do naší farnosti otec kardinál Dominik Duka a bude slavit mši
sv. k 600. výročí úmrtí krále Václava IV. Srdečně zveme na mši svatou i na následné
setkání a besedu s otcem kardinálem do Nazareta. | V sobotu bude mše sv. v 8:00.
• V sobotu v 10:00 v kostele sv. Prokopa v Hrnčířích bude pokřtěn Sebastián Výbošťok.
• V sobotu, v den svátku Povýšení svatého Kříže, bude v 15:00 pobožnost u křížku v ul.
Ke Hrádku a K Verneráku, poté přátelské setkání u Krausů. Srdečně zveme.
• Příští neděli bude poutní mše svatá v 11:00 u kapličky ve Zdiměřicích, ten den mše
svatá v Hrnčířích nebude.
• Příští neděli v 17:00 v kostele sv. Jakuba bude koncert Kodex o Václavu IV., pořádaný
ve spolupráci s MČ Praha-Kunratice. Srdečně zveme.
• Příští neděli v 17:00 bude setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě.
• 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.
• Srdečně zveme všechny mladé na víkendovky, víkendovka pro mladé od 11 do cca
15 let bude 4.-6.10., víkendovka pro mladé od cca 15 do 19 let bude 20.-22.9. Více
na plakátcích, přihlašování na webu. Od podzimu bude nový LIFT, všechny mladé od
cca 16 let srdečně zveme. Přihlašování a informace jsou na www.lift.mozello.com.
• 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.
• Sbírka v neděli 1. 9. činila v Kunraticích 8.268 Kč a v Hrnčířích 1.575 Kč, děkujeme.
• Přehled hospodaření farnosti za rok 2018 je pro zájemce k nahlédnutí u P. Vojtěcha.
• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc září. | Po mši sv. v 9:30 zveme na farní kávu.

KALENDÁŘ








Neděle 8. 9. – 23. neděle v mezidobí
Pondělí 9. 9. – Nezávazná památka sv. Petra Klavera, kněze
Úterý 10. 9. – Nezávazná památka bl. Karla Spinoly, kn. a muč.
Čtvrtek 12. 9. – Nezávazná památka Jména Panny Marie
Pátek 13. 9. – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Sobota 14. 9. – Svátek Povýšení svatého Kříže
Neděle 15. 9. – 24. neděle v mezidobí

