Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

1. 4. 2018

OHLÁŠKY
 Chtěl bych moc poděkovat vám všem, kteří jste se podíleli na službě v naší farnost
během Velikonoc, kostelnicím, ministrantům, zpěvákům a čtenářům, varhaníkům,
vám, kteří jste pomohli s úklidem, vám, kteří jste připravili květiny, kteří jste pomohli
s hlídáním kaple i kostela, s občerstvením po vigilii a zkrátka a dobře vám všem, kteří
jste se jakkoliv zapojili. Pán Bůh odplať.
 Mše sv. vietnamské komunity bude dnes od 11:00 v kostele v Kunraticích.
 Zítra na Velikonoční pondělí budou pouze mše svaté v 9:30 a v 11:00, mši sv. v 9:30
bude sloužit P. Stanislav a mši sv. v 11:00 bude sloužit P. Vojtěch.
 Od úterý bude program ve farnost obvyklý.
 Ve středu bude mše svatá za dubnové oslavence a po mši svaté v 19:00 v Nazaretě
farní setkání, na které jste srdečně zváni.
 Ve čtvrtek bude v 15:00 mše sv. v Alzheimer home.
 Ve čtvrtek v 19:00 se uskuteční mimořádné setkání pastorační a ekonomické rady.
 V sobotu se uskuteční pochod pro život: mše svatá v katedrále bude v 10:30, po ní
bude následovat procesí přes Klárov až na Václavské nám. Podpořme tuto iniciativu.
 Příští neděli doprovodí mši sv. v 9:30 sbor Libuše.
 Příští neděli bude další setkání biřmovanců v 17:00 v Nazaretě.
 V neděli za 14 dní bude slavit mši svatou v 9:30 pan kardinál Dominik Duka, a to při
příležitosti zakončení Animátorského kurzu. Srdečně zveme.
 Předem avizujeme, že v neděli 22. 4. se uskuteční farní oběd ve 12:30. Srdečně jste
zváni. Kvůli organizaci se prosím přihlašujte u P. Vojtěcha; jde o to, abychom rámcově
věděli, pro kolik lidí uvařit.
 Od 28. odpoledne do 29. 4. dopoledne proběhne pro děti z farnosti akce, nazvaná
Noc v Nazaretě, kterou připravují P. Vojtěch a katecheté farnosti. Srdečně zveme
všechny děti od 3. do 9. třídy k účasti. Více na plakátcích a přihlašování u P. Vojtěcha.
 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 5.377 Kč a v Hrnčířích 1.819 Kč. Děkujeme.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc duben.
 Po mši sv. v 9:30 jste zváni na farní kávu do Nazareta.

KALENDÁŘ
 Neděle 1. 4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční
 Týden od 1. do 8. 4. slavíme oktáv slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
 Neděle 8.4. – 2. neděle velikonoční / in albis

