7. neděle velikonoční

13. 5. 2018

OHLÁŠKY
 Tento víkend byla arcidiecézní pouť za duchovní povolání na Svaté Hoře. Nočního
putování s řeholníky se účastnilo celkem cca 70 lidí, z nich také cca 25 mladých lidí,
kteří pak navázali dalším víkendovým programem v Nazaretě. Děkujeme všem, kteří
na nová duchovní povolání v naší arcidiecézi i v naší zemi pamatujete v modlitbě.
 Dnes bude setkání biřmovanců v 17:00 v Nazaretě.
 Tento týden bude program ve farnost následující:
◦ Náboženství v pondělí a úterý jako obvykle, setkání neofytů v bude jako obvykle.
◦ Katechismus v pondělí a adorace po mši sv. ve čtvrtek budou jako obvykle.
 Tento týden budou v kostele sv. Jakuba troje křtiny:
◦ V pátek bude pokřtěn v 16:30 Ben Málek.
◦ V pátek bude pokřtěna při mši svaté v 18:00 Tereza Hübschová.
◦ V sobotu bude pokřtěn v 15:30 David Andreas Liška.
 V sobotu 19.5. nebude v Kunratcích mše sv.
 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 sobotu v 17:00 bude nácvik na liturgii slavnost pro biřmovance a kmotry.
 Příští neděli 20. 5. je Slavnost Seslání Ducha svatého a v naší farnosti bude udílena
svátost biřmování. Biřmování udělí otec biskup Karel Herbst.
 Příští neděli bude v 17:00 setkání farnost v Hrnčířích v Baráčnické rychtě.
 V pátek 25. 5. se uskuteční další ročník Noci kostelů, program si můžete přečíst na
webu a na nástěnkách. Přijďme a pozvěme i přátele z řad nevěřících a hledajících.
 V sobotu 26. 5. srdečně zveme dět (do cca 2. třídy) a rodiče na společný výlet. Více
informací a přihlašování u naší katechetky Ali Váchalové, která výlet koordinuje,
email: alieliska@seznam.cz.
 V neděli 27. 5. v 11:00 zveme na mši svatou s májovou pobožností ke kapličce do
Zdiměřic, mše sv. v Hrnčířích ten den nebude.
 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 6.169 a v Hrnčířích 1.301 Kč. Děkujeme.
Dnes je účelová svatojánská sbírka na arcidiecézi.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc květen.
 Po mši svaté v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu do Nazareta.

KALENDÁŘ







Neděle 13. 5 – 7. neděle velikonoční
Pondělí 14. 5. – Svátek sv. Matěje, apoštola
Středa 16. 5. – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a muč.
Pátek 18. 5. – Nezávazná památka sv. Jana I., papeže
V měsíci květnu po mších svatých jsou májové pobožnosti.
Slavností Nanebevstoupení Páně 10. 5. začala devítidenní příprava na Letnice

