Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (A)

16.4.2017

OHLÁŠKY

 Chtěl bych moc poděkovat vám všem, kteří jste se podíleli na službě v naší farnost
během Velikonoc, kostelnicím, ministrantům, zpěvákům a čtenářům, varhaníkům,
vám, kteří jste pomáhali s úklidem, vám, kteří jste pomohli s hlídáním kaple i kostela,
s občerstvením po vigilii a zkrátka a dobře vám všem, kteří jste se jakkoliv zapojili.
 Mše sv. vietnamské komunity bude dnes již od 16:00.
 Setkání farnost v Hrnčířích v Baráčnické rychtě dnes nebude.
 Tento týden bude náboženství a další katechetcký program od úterý jako obvykle:
◦ V pondělí večer setkání nad katechismem s P. Stanislavem nebude.
◦ V úterý a ve středu náboženství dětí jako obvykle.
◦ V úterý setkání nově pokřtěných i katechumenů s ohlédnutím se za Velikonocemi.
◦ V úterý po mši sv. od 19:00 zkouška sboru.
 Ve středy jednou za 14 dní jsou přednášky z cyklu přípravy snoubenců (termíny jsou
15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5.), na přednášky jsou zváni i farníci.
 PŘEHLED VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB JE NA ZVLÁŠTNÍM LISTĚ, ZVEME K ÚČASTI
◦ Zítra budou mše sv. pouze v 9:30 v Kunratcích a v 11:00 v Hrnčířích.
 V sobotu 22.4. v kostele sv. Jakuba chtějí uzavřít církevní sňatek snoubenci Vladislav
Knižka a Darya Balzhik, obřad se mší svatou začne v 15:00.
 V sobotu 22.4. od 9:00 do 13:00 nabízí Pastorační středisko AP možnost absolvovat
školení lektorů v Pastoračním středisku v Dejvicích, všechny lektory srdečně zveme,
není nutné přihlašování.
 V sobotu 22.4. od 13:00 zveme na již tradiční Otvírání studánek v Kunratckém lese,
v rámci programu je i úvod ve farním kostele od 13:00. Více na plakátku.
 V sobotu 22.4. od 20:00 jste zváni na Školní ples školy sv. Augustna do Kunratické
sokolovny, pro děti bude připraven program již od 18:30 a možnost přespání. Více na
plakátku na vývěsce.
 V sobotu 22.4. se také uskuteční v Praze Pochod pro život, je možné se zúčastnit a
tuto jistě Bohu libou akci podpořit. Více na plakátcích.
 Srdečně zveme v neděli 23.4. na další farní oběd. Jen pro zjednodušení organizace
prosím dejte vědět odhadovaný počet účastníků paní Marii Krejbichové nebo paní
Zdeně Chalupové.
 Neofyté se svými kmotry jsou zváni příští neděli 23.4. na mši svatou do katedrály,
mši sv. v 10:00 bude celebrovat pražský pomocný biskup Mons. Václav Malý.
 Můžete si vzít a odnést domů farní zprávy na měsíc duben.
 Srdečně zveme na farní kávu a setkání do Nazareta po druhé mši sv. v Kunraticích.
 Žehnání pokrmů …

KALENDÁŘ

 Neděle 16.4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční
 Tento týden je velikonoční týden, oktáva Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně.
 Neděle 23.4. – Druná neděle velikonoční – „in albis“.

