
5. neděle velikonoční (A)   14.5.2017
OHLÁŠKY 

 Tento víkend se v Nazaretě koná další  tematická víkendovka, nazvaná naHoru, při
které jsme se zúčastnili pouti na Svatou Horu. Pamatujme vzájemně v modlitbě. 

 Dnes ve 14:00 bude pokřtěná Anežka Macháčková. 
 Tento týden bude náboženství a další katechetický program: 

◦ V pondělí večer setkání nad katechismem s P. Stanislavem. 
◦ Náboženství dětí bude jako obvykle, pouze v úterý bude náboženství zkrácené. 
◦ V úterý v 19:00 setkání neofytů a katechumenů ani zkouška sboru nebude. 
◦ V pátek v 17:00 zkouška rytmické kapely bude. 

 V úterý, na svátek svatého Jana Nepomuckého, 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. 

 Ve středu v 19:00 v Nazaretě se uskuteční setkání pastorační rady, podněty prosím
posílejte předem P. Vojtěchovi. 

 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. 

 Ve čtvrtek v 18:00 se uskuteční setkání rodičů dět, které se připravují na první svaté
přijímání, v 19:00 setkání katechetů naší farnosti. 

 Příští neděli 21.5. bude celebrovat mši svatou v 9:30 pražský arcibiskup, pan kardinál
Dominik Duka, a to při příležitosti zakončení animátorského kurzu. Farní káva proto
příští neděli nebude. 

 Příští nedli v 16:00 bude ve farním kostele sv. Jakuba pokřtěn Albert Pokorný. 
 Příští neděli v 17:00 bude setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě. 
 Předem avizujeme, že v sobotu 27.5. proběhne celodenní brigáda – úklid Nazareta,

prosíme ochotné farníky, kteří mohou přiložit ruku k dílu, aby se zúčastnili. 
 V neděli 28.5. nebude mše sv. v 11:00 v Hrnčířích, ale ve stejný čas ve Zdiměřicích. 
 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. 

 Srdečně zveme na Svatodušní vigilii, kterou budeme slavit v našem farním kostele
v předvečer Letnic, tedy 3.6. od 21:00. Po vigilii bude následovat agapé. Viz plakátek.

 Můžete si vzít a odnést domů farní zprávy na měsíc květen. 
 Po mši sv. v 9:30 zveme na obvyklou farní kávu v Nazaretě. 
 Pokud byste byl někdo ochoten pomoci se sekáním trávy na zahradě a kolem kostela,

prosím přihlaste se P. Vojtěchovi. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 14.5. – 5. neděle velikonoční 
 Úterý 16.5. – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hl. patrona Čech 
 Neděle 21.5. – 6. neděle velikonoční 
 V květnu se po mších svatých modlíme „májovou pobožnost“, litanie k Panně Marii. 


