
7. neděle velikonoční (A)   28.5.2017
OHLÁŠKY 

 Chtěl bych  poděkovat všem vám, kteří jste pomohli s úklidem v Nazaretě, a také
všem vám, kteří jste uklízeli a připravili místo mše svaté ve Zdiměřicích. 

 Tento víkend je krom jiného v Nazaretě skupina adventistické mládeže. 
 Dnes v neděli 28.5. není mše sv. v 11:00 v Hrnčířích, ale ve stejný čas ve Zdiměřicích.
 Zítra v pondělí 29.5. má narozeniny naše katechetka paní Ali Váchalová, přejeme jí

a vyprošujeme k jejím narozeninám hojnost darů Ducha svatého. 
 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. 
◦ V úterý v 19:00 zkouška sboru a v pátek v 17:00 zkouška rytmické kapely. 

 Ve čtvrtek bude kromě obvyklé mše svaté také mše sv. v Alzheimer home v 15:00. 
 Pátek je první v měsíci, po mši svaté bude prvopáteční požehnání. 
 Tento pátek 2.6. se uskuteční koncert Rend Collective, je možné si koupit zlevněné

vstupenky po telefonické domluvě v kanceláři adcm. Je možné si koupit i 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 tuto sobotu 3.6. od 21:00. Po vigilii bude následovat agapé.
Přijďme společně a modleme se o dary Ducha svatého. Viz plakátek.

 Předběžně zveme na Noc kostelů, která se uskuteční příští pátek 9.6. Pokud byste se
někdo chtěl zapojit, prosím ozvěte se P. Vojtěchovi. V každém případě ale pozvěme
nejen věřící,  ale i nevěřící a hledající, aby mohli vstoupit, třeba spolu s námi, do
prostor Božího domu a udělali třeba další krůček k víře. 

 Předem také avizujeme, že v neděli 11.6. bude první svaté přijímání dětí. 
 Vznikla iniciativa Výchova a hodnoty, která chce oslovit nevěřící žáky škol s nějakým

zajímavým třeba křesťanským programem. Pokud by někoho z vás tato problematika
zajímala, prosím ozvěte se P. Vojtěchovi. 

 Můžete si vzít a odnést domů farní zprávy na měsíc květen. 
 Po mši svaté v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu. 
 Pokud byste byl někdo ochoten pomoci se sekáním trávy na zahradě a kolem kostela

nebo s nějakou další prací, prosím přihlaste se P. Vojtěchovi. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 28.5. – 7. neděle velikonoční 
 Pondělí 29.5. – Památka sv. Zdislavy 
 Středa 31.5. – Svátek Navštívení Panny Marie 
 Čtvrtek 1.6. – Památka sv. Justina, mučedníka 
 Sobota 3.6. – Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 
 Neděle 4.6. – Slavnost Seslání Ducha svatého 


