5. neděle velikonoční

29. 4. 2018

OHLÁŠKY
 Děkujeme všem, kteří jste se podíleli na přípravě, průběhu i úklidu farního oběda.
 Tento víkend je v Nazaretě akce nazvaná Noc v Nazaretě pod vedením P. Vojtěcha a
katecheté farnosti. Děkujeme všem farníkům, kteří se jakkoliv podíleli na této akci.
 Dnes bude setkání biřmovanců v 17:00 v Nazaretě.
 Tento týden bude program ve farnost následující:
◦ Náboženství v pondělí a úterý nebude, setkání neofytů v úterý nebude.
◦ Katechismus v pondělí a adorace po mši sv. ve čtvrtek budou jako obvykle.
 Ve středu 2. 5. bude setkání farnost v 19:00 po mši svaté.
 Ve čtvrtek 3. 5. bude mše sv. v Alzheimer home v 15:00.
 Pátek je první v měsíci, po mši svaté bude prvopáteční eucharistcké požehnání.
 Příští neděli 6. 5. v 15:30 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěna Kristýna Starcová.
 Příští neděli 6. 5. bude další setkání biřmovanců v 17:00 v Nazaretě.
 V pátek 27. 4. zemřela paní Vilma Pilcová, datum a čas pohřbu v kostele sv. Jakuba
budou ještě upřesněny.
 Předběžně zveme k účasti na pout na Sv. Horu za nová duchovní povolání, která se
uskuteční v sobotu 12. 5. Zvláště mladé lidi 12-18 zveme ke společnému putování, a
to z Dobříše do Příbrami. Přihlašovací formulář je na webu, plakátky na nástěnkách.
 V sobotu 19. 5. bude mít v katedrále svatého Víta v Praze biskupské svěcení Mons.
Zdenek Wasserbauer, pamatujme na něj v modlitbě a zúčastněme se této slavnosti.
 V neděli 20. 5. bude ve farnosti biřmování. Biřmování udělí otec biskup Karel Herbst.
 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 6.158 a v Hrnčířích 1.167 Kč. Děkujeme.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc duben.
 Po mši svaté v 9:30 srdečně zveme na farní kávu do Nazareta.
 Na webu si také můžete přečíst výzvu pana kardinála Duky, abychom se zúčastnili
poutí na Svatou Horu.

KALENDÁŘ







Neděle 29. 4. – 5. neděle velikonoční
Pondělí 30. 4. – Nezávazná památka sv. Zikmunda, mučedníka
Pondělí 30. 4. – Nezávazná památka sv. Pia V., papeže
Úterý 1. 5. – Nezávazná památka sv. Josefa, dělníka
Středa 2. 5 – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Neděle 6. 5. – 6. neděle velikonoční

