Slavnost seslání Ducha svatého

20. 5. 2018

OHLÁŠKY
 Včera v sobotu 19.5. přijal v katedrále svatého Víta biskupské svěcení Mons. Zdenek
Wasserbauer, pamatujme na něj v modlitbě.
 Pamatujme prosím v modlitbě na biřmovance, kteří přijmou svátost biřmování dnes
při mši sv. v 9:30. Dva z biřmovanců také poprvé přistupují ke stolu Páně.
 Dnes bude společný oběd pro biřmovance, kmotry a jejich rodiny a hosty. Během
odpoledne jste zváni také vy farníci k přátelskému setkání a na farní kávu.
 Dnes bude v 17:00 setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě.
 Tento týden bude program ve farnosti následující:
◦ Náboženství v pondělí a úterý jako obvykle, setkání neofytů nebude.
◦ Katechismus v pondělí a adorace po mši sv. ve čtvrtek budou jako obvykle.
 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 děti (do cca 2. třídy) a rodiče na společný výlet. Více
informací na plakátcích a přihlašování u naší katechetky Ali Váchalové, která výlet
koordinuje, email: alieliska@seznam.cz.
 Příští neděli 27. 5. v 11:00 zveme na mši svatou s májovou pobožností ke kapličce
do Zdiměřic, mše sv. v Hrnčířích ten den nebude.
 Ve čtvrtek 31. 5. bude Slavnost Těla a Krve Páně, náš pan kardinál zve ke společné
oslavě do katedrály v 17:00.
 Sbírka minulé neděle, účelová na arcidiecézi, činila v Kunraticích 5.036 a v Hrnčířích
1.640 Kč. Děkujeme.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc květen.
 Jak již bylo zmíněno, farní káva bude dnes až po obědě, během odpoledne jste také
vy ostatní zváni k přátelskému setkání do Nazareta.
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Neděle 20. 5 – Slavnost Seslání Ducha svatého
Pondělí 21. 5. – Nezávazná památka sv. Kryštofa Magallanese, kn. a muč.
Úterý 22. 5. – Nezávazná památka sv. Rity z Cascie, řeholnice
Čtvrtek 24. 5. – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Pátek 25. 5. – Nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného, kn. a uč. církve
Pátek 25. 5. – Nezávazná památka sv. Řehoře VII., papeže
Pátek 25. 5. – Nezávazná památka sv. Marie Magdalény de Pazzi, panny
Sobota 26. 5. – Památka sv. Filipa Neriho, kněze
Neděle 27. 5. – Slavnost Nejsvětější Trojice
V měsíci květnu po mších svatých jsou májové pobožnosti.

