
24. neděle v mezidobí 15. 9. 2019
OHLÁŠKY 

• Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav, průběhu, úklidu farního setkání minulou
neděli. Pán Bůh odplať. 

• Dnes bude poutní mše sv. v 11:00 u kapličky v Zdiměřicích, mše v Hrnčířích nebude. 
• Dnes v 17:00 v kostele svatého Jakuba bude koncert Kodex o Václavu IV., pořádaný

ve spolupráci s MČ Praha-Kunratice. Srdečně zveme. 
• Dnes v 17:00 bude setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě. 
• V pondělí po mši sv. bude katechismus s P. Stanislavem. 
• V úterý v 10:30 bude setkání maminek s dětmi. 
• V úterý ve 20:00 bude v kostele adorace se zpěvy, srdečně zveme. 
• Ve čtvrtek po mši svaté v 18:00 je adorace s modlitbou nešpor. 
• V sobotu bude mše sv. v Kunraticích v 8:00. 
• V sobotu ve 14:00 bude v kostele sv. Jakuba v Kunraticích pokřtěn Jiří Bělohlávek. 
• V sobotu v 15:30 bude v kostele sv. Jakuba v Kunraticích pokřtěna Chloé Liška. 
• Ve středu 25. 9. v 19:00 bude druhá z přednášek - biblických hodin, které povede náš

farník Jakub Haloda: Na počátku stvořil Bůh, Gn 1,1-2,3. Srdečně zveme. 
• V sobotu 28. 9. v 10:00 bude hlavní mše svatá Národní svatováclavské pouti ve Staré

Boleslavi, hlavním celebrantem bude apoštolský nuncius, Charles Balvo. 
• Na webu farnosti je k dispozici rozvrh hodin náboženství a přihlášky pro nový školní

rok, srdečně zveme na náboženství všechny děti. Mladé od 6. třídy zveme na spolčo. 
• V naší farnosti připravujeme nový kurz přípravy dospělých ke svátostem, především

ke svátosti křtu, který začne dá-li Bůh od adventu. Všechny zájemce srdečně zveme,
aby se přihlásili u P. Vojtěcha. Zveme také ty, kteří by se chtěli nezávazně třeba jen
něco dozvědět o křesťanství a křesťanské víře. 

• 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. 

• Rádi bychom upozornili na pozvání českých a moravských biskupů k národní pouti
do Říma při příležitosti 30. výročí kanonizace sv. Anežky České. 

• Sbírka v neděli 8. 9. činila v Kunraticích 6.613 Kč a v Hrnčířích 1.685 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 15. 9. – 24. neděle v mezidobí 

 Pondělí 16. 9. – Památka sv. Ludmily, muč. 

 Úterý 17. 9. – Nezávazná památka sv. Kornélia, pap., a Cypriána, b., muč. 

 Úterý 17. 9. – Nezávazná památka sv. Roberta Bellarmina, b. a uč. c. 

 Čtvrtek 19. 9. – Nezávazná památka sv. Januária, b. a muč. 

 Pátek 20. 9. – Pam. sv. Ondřeje Kim Tae-gǒna, Pavla Chǒng Ha-sanga a druhů, muč. 

 Sobota 21. 9. – Svátek sv. Matouše, apošt. a evang. 

 Neděle 22. 9. – 25. neděle v mezidobí 


