6. neděle velikonoční

6. 5. 2018

OHLÁŠKY
 Tento víkend je v Nazaretě 6. víkend animátorského kurzu LIFT, kterého se účastní
cca 50 mladých lidí. Prosíme o vzájemnou modlitbu farníků a účastníků LIFTu.
 Dnes v 15:30 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěna Kristýna Starcová.
 Dnes setkání biřmovanců podle domluvy nakonec nebude.
 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 se uskuteční další důležité jednání na Arcibiskupství ohledně adaptace
Nazareta v souvislosti s investicemi a provozem centra mládeže. Prosím o modlitbu,
aby byla záležitost dobře a spravedlivě rozřešena a domluvena. Více informací rádi
poskytnou P. Vojtěch nebo ekonomičtí radní farnosti.
 Srdečně zveme k účasti na pout na Svatou 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 na webu, plakátky na nástěnkách.
Putování bude v rámci víkendovky, na kterou jste vy mladí lidé srdečně zváni.
 Příští neděli 6. 5. bude další setkání biřmovanců v 17:00 v Nazaretě.
 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 5.729 a v Hrnčířích 1.001 Kč. Děkujeme.
Příští neděli bude účelová svatojánská sbírka na arcidiecézi.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc květen.
 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 6. 5. – 6. neděle velikonoční
Úterý 8. 5. – Nezávazná památka Panny Marie, prostřednice všech milostí
Čtvrtek 10. 5. – Slavnost Nanebevstoupení Páně
Sobota 12. 5. – Svátek posvěcení katedrály sv. Víta
Neděle 13. 5 – 7. neděle velikonoční
V měsíci květnu po mších svatých jsou májové pobožnosti.
Slavností Nanebevstoupení Páně začíná devítidenní příprava na Letnice

