Slavnost Nejsvětější Trojice

27. 5. 2018

OHLÁŠKY
 V pátek proběhla Noc kostelů, při které bylo možné navštívit kostely v Kunraticích a
v Hrnčířích a kapli ve Zdiměřicích. Děkujeme všem, kteří se zapojili do organizace.
 V sobotu se uskutečnil výlet pro mladší dět, děkujeme katechetce Ali Váchalové,
která ho zkoordinovala.
 Tento víkend proběhl v Nazaretě závěrečný víkend Teologického kurzu.
 Dnes v 11:00 zveme na mši svatou s májovou pobožností ke kapličce do Zdiměřic,
mše sv. v Hrnčířích dnes nebude.
 Dnes v 11:00 bude v kostele sv. Jakuba v Kunraticích pokřtěna Anna Maštalířová.
 Tento týden bude program ve farnost obvyklý:
◦ Náboženství v pondělí a úterý jako obvykle, setkání neofytů jako obvykle.
◦ Katechismus v pondělí a adorace po mši sv. ve čtvrtek budou jako obvykle.
 Ve čtvrtek bude Slavnost Těla a Krve Páně, náš pan kardinál zve ke společné oslavě
do katedrály v 17:00. Oslavme slavnost Těla a krve Páně společně s naším otcem
arcibiskupem. Viz také list pana generálního vikáře. Pro vás, kteří nemůžete přijít do
katedrály, bude mše svatá v Kunraticích v 18:00. V neděli 3. 6. budeme slavit liturgii
9. neděle v mezidobí.
 V pátek proběhne kanonická vizitace naší farnost. V rámci vizitace se po mši svaté
v 18:00 s okrskovým vikářem našeho vikariátu mohou setkat také pastorační radní
naší farnosti.
 Pátek je první v měsíci, po mši svaté bude prvopáteční eucharistcké požehnání.
 V sobotu ve 12:00 hodlají uzavřít v kostele svatého Jakuba církevní sňatek Monika
Bartošková a Martn Hadraba. Pamatujme na naše snoubence v modlitbě.
 V neděli bude kromě obvyklých dopoledních mší svatých mše svatá s vietnamskou
komunitou v 17:00. Srdečně zveme ke společnému slavení i následnému setkání.
 Předběžně zveme na mši svatou s prvním svatým přijímáním dětí, která bude 10. 6.
v 9:30 ve farním kostele sv. Jakuba.
 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 11.048 Kč, v Hrnčířích 1.941 Kč. Děkujeme.
 Jsou k dispozici farní zprávy.
 Po mši svaté jste zváni na farní kávu a k přátelskému setkání do Nazareta.

KALENDÁŘ








Neděle 27. 5. – Slavnost Nejsvětější Trojice
Středa 30. 5. – Památka sv. Zdislavy
Čtvrtek 31. 5. – Slavnost Těla a krve Páně
Pátek 1. 6. – Památka sv. Justina, mučedníka
Sobota 2. 6. – Nezávazná památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků
Neděle 3. 6. – 9. neděle v mezidobí
V měsíci květnu po mších svatých jsou májové pobožnosti.

