4. neděle velikonoční (A)

7.5.2017

OHLÁŠKY
 Dnes při mši sv. v 9:30 bude pokřtěná Adina Marie Laňková.
 Tento týden bude náboženství a další katechetický program:
◦ V pondělí večer setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
◦ V úterý a ve středu náboženství dětí jako obvykle, v pondělí náboženství nebude.
◦ V úterý v 19:00 setkání neofytů a katechumenů i zájemců o prohloubení víry.
◦ V úterý v 19:00 zkouška sboru, v pátek v 17:00 zkouška rytmické kapely.
 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.
Srdečně zveme tuto středu 10.5. na předposlední přednášku nazvanou Děti a my,
odpovědné rodičovství, přednášejícími budou manželé Josef a Ivana Bernardovi.
 Zveme všechny mladé ve věku 12-18 let na víkendovku nazvanou naHoru, která se
uskuteční 12.-14.5., více na plakátku a na webu www.centrumnazaret.cz.
 Zveme všechny farníky k pouti na Svatou Horu za nová kněžská a řeholní povolání
13.5, viz plakátky i web. Pojedeme objednaným autobusem, odjezd 13.5. v 8:00 od
Nazareta, návrat v odpoledních hodinách. Prosím přihlaste u P. Vojtěcha. Využijme
hojně této možnosti modlitby a pouti za nová povolání v naší arcidiecézi i naší zemi.
 Příští neděli ve 14:00 bude pokřtěná Anežka Macháčková.
 Na svátek sv. Jana Nepomuckého, v úterý 16.5., bude na Kostelním nám. požehnána
restaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého, na mši svatou a na požehnání přijal
pozvání biskup Mons. Karel Herbst. Jste zváni na mši, žehnání i následné pohoštění.
 Předběžně avizujeme, že v neděli 21.5. bude celebrovat mši svatou v 9:30 pražský
arcibiskup, pan kardinál Dominik Duka. Zveme.
 Předem avizujeme, že v pátek 2.6. se uskuteční koncert Rend Collective, je možné si
koupit zlevněné vstupenky po telefonické domluvě v kanceláři adcm. Také je možné
si koupit zlevněné vstupenky na konferenci modliteb a konferenci chval na 3.6.
 Můžete si vzít a odnést domů farní zprávy na měsíc květen.
 Po mši sv. v 9:30 zveme na obvyklou farní kávu v Nazaretě.

KALENDÁŘ







Neděle 7.5. – 4. neděle velikonoční (neděle Dobrého pastýře)
Pondělí 8.5. – Nezávazná památka Panny Marie, prostřednice všech milostí
Pátek 12.5. – Svátek výročí posvěcení katedrály
Sobota 13.5. – Nezávazná památka Panny Marie Fatimské
Neděle 14.5. – 5. neděle velikonoční
4. neděle velikonoční je neděli Dobrého Pastýře, je tak dnem modliteb za povolání
k duchovnímu stavu.
 V květnu se po mších svatých modlíme „májovou pobožnost“, litanie k Panně Marii.

