
25. neděle v mezidobí 22. 9. 2019
OHLÁŠKY 

• Tento týden začíná výuka náboženství v naší farnosti. Na webu 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 pondělí po mši sv. bude katechismus s P. Stanislavem. 
• V pondělí v 19:00 bude setkání pastorační rady farnosti. 
• V úterý ve 20:00 bude v kostele adorace se zpěvy, srdečně zveme. 
• Ve středu v 16:00 bude společenství seniorů. 
• Ve středu v 19:00 bude setkání farářů, administrátorů a zástupců ekonomických rad

farností s vedením arcidiecéze ohledně výhledů hospodaření arcidiecéze, setkání se
uskuteční v Praze Dejvicích. 

• Ve středu v 19:00 bude druhá z přednášek - biblických hodin, které vede náš farník
Jakub Haloda, a to na téma Na počátku stvořil Bůh, Gn 1,1-2,3. Srdečně zveme. 

• Ve středu v 19:00 bude spolčo – společenství mladých z farnosti. 
• 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 v 10:00 bude hlavní mše svatá v rámci  Národní svatováclavské pouti ve

Staré Boleslavi, hlavním celebrantem bude apoštolský nuncius, Charles Balvo. 
• 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 od 11 do cca 15 let na víkendovku, která bude 4.-6. 10., 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 15. 9. činila v Kunraticích 5.918 Kč a ve Zdiměřicích 3.421 Kč. Sbírka
příští neděle bude jedna z účelových, a to na církevní školství. 

• Přehled hospodaření farnosti za rok 2018 je pro zájemce k nahlédnutí u P. Vojtěcha. 
• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc září, zvláště upozorňujeme na rubriku zapište si

do diáře. Aktuální ohlášky je také možné si nechávat zasílat emailem. 
• Po mši sv. v 9:30 zveme na farní kávu. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 22. 9. – 25. neděle v mezidobí 

 Pondělí 23. 9. – Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 

 Čtvrtek 26. 9. – Nezávazná památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 

 Pátek 27. 9. – Památka sv. Vincence z Paula, kněze 

 Sobota 28. 9. – Slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona čes. národa 

 Neděle 29. 9. – 26. neděle v mezidobí 


