
10. neděle v mezidobí 10. 6. 2018
OHLÁŠKY 

 Srdečně zveme všechny děti na trampolínu, která byla umístěna na farní zahradě.
Pro skákání na trampolíně platí následující pravidla: 
◦ Skákání na trampolíně je na vlastní nebezpečí. 
◦ Za děti nesou odpovědnost rodiče, kteří také zajišťují dohled. 
◦ Při skákání může být na trampolíně nejvýše 6 dětí. 
◦ Na trampolíně se skáče bez bot, jinak hrozí, že bude trampolína zničena. 

 Dnes při mši sv. v 9:30 ve farním kostele sv. Jakuba je první svaté přijímání dět. Po
mši svaté bude oběd pro prvokomunikanty, jejich rodiny a katechety. Na farní kávu
je možné přijít po mši svaté, anebo také během odpoledne. Srdečně zveme. 

 Tento týden bude program ve farnosti následující: 
◦ V pondělí a v úterý bude závěrečná hodina náboženství, příprava na první svaté

přijímání již skončila dnešním dnem. Setkání neofytů tento týden nebude. 
◦ Katechismus v pondělí a adorace po mši sv. ve čtvrtek budou jako obvykle. 

 Ve středu po mši svaté bude setkání farnosti v Kunraticích. 
 V sobotu v  11:00 chtějí  uzavřít  církevní  sňatek  snoubenci  Radek Mareš  a  Lucie

Pätnická, pamatujme na ně v modlitbě. 
 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. 

 V neděli 17. 6. v 15:00 bude koncert ZUŠ Music Art Barrandov v kostele sv. Jakuba. 
 Na den 22. 6. připadá 5. výročí kněžského svěcení P. Vojtěcha. Bohu poděkujeme při

mši svaté v Kunraticích v pátek 22. 6. v 18:00, po které bude následovat setkání a
občerstvení na farní zahradě. Srdečně zveme. 

 Stále se zamýšlíme nad  pastoračními aktivitami pro nový školní rok, prosíme vás
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 (…). 

 V sobotu 23. 6. v 10:00 bude v katedrále sv. Víta vysvěcen ke kněžské službě jáhen
Pavel Křížek, pamatujme na něj v modlitbě a podpořme jej účastí na svěcení. 

 Sbírka minulé neděle činily v Kunraticích 8.185 Kč, v Hrnčířích 2.249 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 jak po mši svaté, tak odpoledne. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 10. 6. – 10. neděle v mezidobí 
 Pondělí 11. 6. – Památka sv. Bonifáce, apoštola 
 Středa 13. 6. – Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 
 Pátek 15. 6. – Nezávazná památka sv. Víta, mučedníka 
 Neděle 17. 6. – 11. neděle v mezidobí 


