
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 21. 4. 2019
OHLÁŠKY 

 Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste se jakkoliv zapojili do přípravy a průběhu
obřadů během velikonočních svátků: všem  kostelnicím, ministrantům, zpěvákům,
čtenářům, varhaníkům, vám, kteří jste pomohli s úklidem, vám, kteří jste připravili
květiny,  kteří  jste pomohli  s  hlídáním kaple i  kostela,  s  občerstvením po vigilii  a
zkrátka a dobře vám všem, kteří jste jakkoliv přispěli. Pán Bůh odplať. 

 Dnes při mši svaté budou žehnány pokrmy. 
 Dnes setkání v Hrnčířích v Baráčnické rychtě nebude. 
 Mše sv. vietnamské komunity je dnes již v 17:00. 
 Program ve farnosti bude tento týden následující: 

◦ Zítra na Velikonoční pondělí budou mše svaté v 9:30 v kostele svatého Jakuba
(SH, mše sv. v 8:00 nebude) a v 11:00 v kostele sv. Prokopa v Hrnčířích (VS). 

◦ V pondělí katechismus nebude. 
◦ V pondělí ani v úterý náboženství dětí nebude. 
◦ V úterý setkání katechumenů a nově pokřtěných nebude, protože nově pokřtění

jsou zváni do katedrály ke společnému slavení eucharistie v 18:00. 
◦ V úterý srdečně zveme na adoraci ve 20:00 v kostele. 
◦ Ve středu bude  společenství seniorů v 16:00 a  společenství mladých v 19:00.

Zveme také případné další zájemce. 
◦ V sobotu chtějí v 10:00 v kostele sv. Jakuba uzavřít  církevní sňatek snoubenci

Tatiana Vrláková a Martin Růžička, pamatujme na ně v modlitbě. 
 Srdečně zveme děti cca od 3. do 9. třídy na Noc v Nazaretě 27.-28. 4., přihlašování u

P. Vojtěcha nebo u katechetů a více informací na plakátcích. 
 Zveme také na farní oběd, který bude 28. 4. v Nazaretě. Prosíme přihlašujte se u P.

Vojtěcha, bychom věděli, kolik obědů máme asi tak připravit. 
 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 7.464 Kč a v Hrnčířích 1.576 Kč. Děkujeme. 
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc duben. 
 Po mši sv. v 9:30 zveme na farní kávu a přátelské setkání. 
 V minulém týdnu byl v kostele sv. Jakuba instalován venkovní reproduktor, zvláště

pro maminky nebo tatínky s malými dětmi, je možné ho zapnout u bočních dveří
kostela. 

 V sobotu 27. 4. se uskuteční národní pochod pro život a rodinu, více informací na
plakátcích. Srdečně zveme k účasti. 

 V sobotu 4. 5. proběhne  arcidiecézní pouť za nová duchovní povolání na Svatou
Horu,  hlavní mše svatá bude v 11:30.  Pro mladé je připravena možnost  nočního
putování z Dobříše na Svatou Horu, začátek společné cesty bude na Dobříši v pátek
3. 5. v 19:30, přihlašování na webu farnosti nebo na webu ADCM. Srdečně zveme
k účasti. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 21. 4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Boží hod velikonoční) 

 Následují dny velikonočního oktávu 

 Neděle 28. 4. – 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství) 


