
6. neděle velikonoční (A)   21.5.2017
OHLÁŠKY 

 Chtěl bych poděkovat všem vám, kteří jste se podíleli na přípravě, průběhu i úklidu
při žehnání zrestaurované sochy sv. Jana Nepomuckého minulé úterý. 

 Tento víkend je v Nazaretě  poslední setkání animátorského kurzu, který probíhal
v letech 2014-17. Chtěl bych poděkovat za vzájemnou modlitbu animátorů a farníků.

 Dnes ve 16:00 bude pokřtěn Albert Josef Pokorný. 
 Dnes v neděli v 17:00 bude setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě. 
 Tento týden bude náboženství a další katechetický program: 

◦ V pondělí v 19:00 setkání nad katechismem s P. Stanislavem. 
◦ Náboženství dětí v pondělí, úterý i středu bude jako obvykle. 
◦ V úterý v 19:00 setkání neofytů a katechumenů nebude. 
◦ V pátek v 17:00 zkouška rytmické kapely bude. 

 V úterý bude mít narozeniny naše paní kostelnice Marie Rychciková, blahopřejeme.
Pamatujme na ni v modlitbě. 

 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.
Tuto středu bude setkání, nazvané Obsah manželského slibu a průběh svatebního
obřadu, přednášejícím bude P. Michael Špilar. 

 Tuto sobotu 27. 5. proběhne celodenní brigáda – úklid Nazareta, prosíme ochotné
farníky i animátory, kteří mohou přiložit ruku k dílu, aby se zúčastnili. Přihlaste se u
Karla Halačky, 722 696 452. 

 Tuto sobotu budou v kostele sv. Jakuba pokřtěni v 10:30 Šimon Hrnčiřík a v 11:00
Miroslav Trpišovský. 

 Příští neděli 28.5. není 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. 
 Farní káva dnes nebude. 
 Pokud byste byl někdo ochoten pomoci se sekáním trávy na zahradě a kolem kostela,

prosím přihlaste se P. Vojtěchovi. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 21.5. – 6. neděle velikonoční 
 Pondělí 22.5. – Nezávazná památka sv. Rity z Cascie, řeholnice 
 Čtvrtek 25.5. – Slavnost Nanebevstoupení Páně 
 Pátek 26.5. – Památka sv. Filipa Neriho, kněze 
 Neděle 28.5. – 7. neděle velikonoční 
 V květnu se po mších svatých modlíme „májovou pobožnost“, litanie k Panně Marii. 


