
Slavnost Nejsvětější Trojice   11.6.2017
OHLÁŠKY 

 V pátek proběhla Noc kostelů, byla letos velmi vydařená, děkujeme vám všem, kteří
jste se na její přípravě a průběhu podíleli. 

 Dnes v neděli je první svaté přijímání dět při mši svaté v 9:30. Srdečně vás všechny
zveme k této slavnost. Děti poprvé slavily svátost smíření v sobotu 10.6. odpoledne.
V neděli po mši svaté bude následovat oběd pro dět a jejich rodiny, farní káva bude
proto odpoledne v cca 14:00. Na toto farní odpoledne a přátelské setkání zváni i vy
všichni ostatní farníci. 

 Tento týden bude poslední v tomto školním roce, kdy bude výuka náboženství dět:
◦ V pondělí v 19:00 setkání nad katechismem s P. Stanislavem. 
◦ Poslední náboženství dětí v pondělí, úterý a ve středu. 
◦ Poslední setkání neofytů a katechumenů v tomto školním roce v úterý v 19:00. 
◦ V úterý v 19:00 zkouška sboru a v pátek v 17:00 zkouška rytmické kapely. 

 Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně, k oslavě této slavnosti zve pan kardinál věřící
celé arcidiecéze do pražské katedrály, kde bude slavnostní mše sv. v 17:00 a následné
eucharistické procesí. V naší kunratcké farnost oslavíme slavnost Těla a Krve Páně
příšt neděli, po slavnostní mši svaté v 9:30 bude následovat procesí k soše sv. Jana,
modlitba a eucharistcké požehnání obci. Mše sv. v Hrnčířích bude jako obvykle. 

 V sobotu 17.6.  ve 13:00 chtějí  v  kostele sv.  Jakuba uzavřít  manželství  snoubenci
Helena Madarová a Jaroslav Petro. 

 Příští víkend zveme mladé lidi ve věku 12-18 let do Nazareta na další  víkendovku,
nazvanou Jsem s tebou. Informace na plakátcích a webu www.centrumnazaret.cz 

 Příští neděli 18.6. bude setkání farnost v Hrnčířích v Baráčnické rychtě v 17:00. 
 Vznikla iniciatva 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. 
 Pokud byste byl někdo ochoten občas pomoci se sekáním trávy na zahradě, prosím

přihlaste se P. Vojtěchovi. Připravujeme stavbu přístřešku na zahradě, pokud byste
ve svém okolí znali nějakého tesaře nebo sami byli ochotni se zapojit, prosím ozvěte
se P. Vojtěchovi. 

 Příští rok bude v naší farnosti  možnost připravovat se k přijet svátost biřmování
(od podzimu 2017 do Letnic 2018). Vás, kteří ještě nejste biřmováni, srdečně zveme
k přijet této svátost. Přihlaste se P. Vojtěchovi. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 11.6. – Slavnost Nejsvětější Trojice 
 Úterý 13.6. – Nezávazná památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 
 Čtvrtek 15.6. – Nezávazná památka sv. Víta, mučedníka 
 Neděle 18.6. – Slavnost Těla a Krve Páně (přeložená ze čtvrtka 15.6.) 


