
Slavnost seslání Ducha svatého     4.6.2017
OHLÁŠKY 

 Děkuji všem vám, kteří jste se podíleli minulou neděli na  přípravě a průběhu mše
svaté ve Zdiměřicích a včera na svatodušní vigilii, přípravě, průběhu i úklidu. 

 Tento víkend se uskutečnil koncert Rend Collective a konference modliteb a chval,
v Nazaretě proběhlo včera večer setkání ex animátorů (absolventů kurzu). 

 Tento týden bude náboženství a další katechetický program obvyklý: 
◦ 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 středu bude mše svatá za červnové oslavence z naší farnosti, po mši svaté bude
od cca 19:00 setkání farnosti, budeme mluvit o aktuálním dění ve farnosti a centru
pro mládež. Srdečně zveme. 

 Ve čtvrtek proběhne setkání ekonomické rady od 19:00 v Nazaretě. 
 V pátek proběhne další ročník Noci kostelů, program si můžete přečíst na webu, na

nástěnkách i v brožurkách Noc kostelů. Moc prosím využijme této krásné příležitosti
k tomu, abychom pozvali naše „nekostelové“ přátele, a sami je doprovoďme, aby
mohli vstoupit, třeba spolu s námi, do prostoru Božího domu a udělali třeba další
krůček k víře. 

 Příští neděli 11.6. bude první svaté přijímání dětí při mši svaté v 9:30. Srdečně vás
všechny zveme k této slavnosti. Děti budou poprvé slavit svátost smíření v sobotu
10.6.  odpoledne.  V  neděli  po mši  svaté  bude následovat  oběd pro děti a jejich
rodiny, farní káva bude proto odpoledne od cca 14:00. Na toto farní odpoledne jste
srdečně zváni i vy ostatní farníci. 

 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 červen. 
 Po mši svaté v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu. 
 Pokud byste byl někdo ochoten pomoci se sekáním trávy na zahradě / kolem kostela

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

KALENDÁŘ 
 Neděle 4.6. – Slavnost Seslání Ducha svatého 
 Pondělí 5.6. – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 
 Úterý 6.6. – Nezávazná památka sv. Norberta, biskupa 
 Čtvrtek 8.6. – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 
 Pátek 9.6. – Nezávazná památka sv. Efréma, jáhna a učitele církve 
 Neděle 11.6. – Slavnost Největější Trojice 


