9. neděle v mezidobí

3. 6. 2018

OHLÁŠKY
 Tento víkend je v Nazaretě kurz pro hlavní vedoucí táborů. Prosíme o vzájemnou
modlitbu účastníků kurzu a farníků.
 Dnes bude kromě obvyklých dopoledních mší sv. mše svatá spolu s vietnamskou
komunitou v 17:00. Srdečně zveme ke společnému slavení i následnému setkání na
farní zahradě. Přijďme v hojném počtu, nebudou chybět vietnamské pochutiny.
 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.
 V pondělí v 10:00 je v kostele sv. Jakuba poslední rozloučení s Tomášem Zárubou.
 Ve středu v 19:00 bude setkání pastorační rady farnost. Chtěli bychom se zamyslet
nad pastoračními aktvitami pro farnost pro nový školní rok, prosíme vás všechny
farníky o podněty, jaké pastorační aktivity bychom mohli jako farnost pořádat, a to
pro různé skupiny věřících i hledajících v rámci naší farnosti. Podněty prosím sdělujte
P. Vojtěchovi. Je také možné využívat po domluvě prostory sálu a zahrady (…).
 Ve čtvrtek v 11:00 bude v kostele svatého Prokopa v Hrnčířích poslední rozloučení
s Květou Kadeřábkovou, po obřadu bude uložena do hrobu na hrnčířském hřbitově.
 Ve čtvrtek v 15:00 bude mše sv. v Alzheimer home.
 V sobotu v 10:00 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěn Matyáš Kotrč.
 V sobotu v 11:00 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěn Matas Fiala.
 V sobotu v 17:00 chtějí uzavřít církevní sňatek snoubenci Duong Phung Ngo a Dinh
Thi Pham, pamatujme na ně v modlitbě.
 Příští neděli srdečně zveme na mši svatou s prvním svatým přijímáním dět, která
bude 10. 6. v 9:30 ve farním kostele sv. Jakuba.
 Na den 13. 6. připadá 20. výročí kněžského svěcení P. Stanislava. Bohu poděkujeme
při mši svaté v Hrnčířích v neděli 17. 6. v 11:00, po které bude následovat setkání
farnosti a občerstvení v prostoru kolem kostela. Přijďme v hojném počtu a společně
děkujme Pánu za udělené dary a milosti. Přímo v den výročí bude sloužit P. Stanislav
mši sv. v Kunraticích v 18:00, po ní bude obvyklé farní setkání.
 Sbírka minulé neděle v Kunraticích 5.726 Kč, ve Zdiměřicích 3.364 Kč. Děkujeme.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc červen.
 Po mši svaté jste zváni na farní kávu a k přátelskému setkání do Nazareta, farní káva
bude tentokrát v prostorách farní zahrady.

KALENDÁŘ







Neděle 3. 6. – 9. neděle v mezidobí
Úterý 5. 6. – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Středa 6. 6. – Nezávazná památka sv. Norberta, biskupa
Pátek 8. 6. – Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Sobota 9. 6. – Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Neděle 10. 6. – 10. neděle v mezidobí

