Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

24. 6. 2018

OHLÁŠKY
 Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu setkání při příležitosti 20.
výročí kněžského svěcení P. Stanislava v Hrnčířích minulou neděli. V pátek jsme si
připomněli 5. výročí kněžského svěcení P. Vojtěcha v Kunraticích. (…)
 Tento týden bude program ve farnosti následující:
◦ Náboženství dět skončilo. Setkání katechumenů a neofytů tento týden nebude.
◦ Katechismus v pondělí a adorace po mši sv. ve čtvrtek budou jako obvykle.
 Příští neděli bude v Hrnčířích svatoprokopská pouť, mše bude jako obvykle v 11:00.
 Pan generální vikář se obrátil na všechny duchovní správce farností s prosbou, aby
jeho jménem i jménem pana kardinála poprosili věřící o zapojení se do petice, která
má chránit manželství jako svazek muže a ženy. Archy jsou k dispozici na bočním
oltáři / u vchodu do kostela. Petici je také možné dále šířit a propagovat.
 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 (…).
 Příští školní rok by v naší farnosti měl být ustanoven, dá-li Bůh, jáhen Jaroslav Mrňa.
Nyní ještě bohoslovec Jaroslav by měl být vysvěcen k jáhenské službě v sobotu 8. 9.
v 10:00 v katedrále sv. Víta v Praze. Prosím počítejme s tímto termínem, abychom
se opravdu jako celá farnost mohli jeho jáhenského svěcení účastnit a modlitbou i
přítomností Jaroslava podpořit. V neděli 9. 9. odpoledne v cca 15:00 bude setkání
farnosti, při kterém Jaroslava jako jáhna přivítáme.
 Sbírky minulé neděle činily v Kunraticích 6.077 Kč a v Hrnčířích 2.580 Kč. Děkujeme.
 Sbírka této neděle je jedna z účelových, a sice svatopetrská sbírka na bohoslovce.
 Termíny víkendovek v roce 2018/2019 budou dá-li Bůh 21.-23.9., 2.-4.11., 25.-27.1.,
8.-10.3., 3.-4.5. (pouť na Svatou Horu), 31.5.-2.6.2019 (poslední je aktualizovaný).
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc červen.
 Po mši svaté jste zváni na farní kávu a k přátelskému setkání do Nazareta, děti také
zveme ke skákání na trampolínu.

KALENDÁŘ







Neděle 24. 6. – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Středa 27. 6. – Nezávazná památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a uč. c.
Čtvrtek 28. 6. – Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Pátek 29. 6. – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Sobota 30. 6. – Nezávazná památka svatých prvomučedníků římských
Neděle 1. 7. – 13. neděle v mezidobí

