
2. neděle velikonoční 28. 4. 2019
OHLÁŠKY 

 Tento víkend proběhla Noc v Nazaretě pro děti z naší farnosti, které se zúčastnilo 20
dětí. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu tohoto programu. 

 Dnes ve 12:30 bude farní oběd. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se jakkoliv zapojili
do přípravy nebo zapojí do průběhu nebo úklidu. 

 Dnes v 17:00 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěna Zuzana Procházková. 
 Program ve farnosti bude tento týden následující: 

◦ V pondělí katechismus jako obvykle. 
◦ V pondělí a v úterý náboženství dětí jako obvykle. 
◦ V úterý setkání katechumenů a nově pokřtěných jako obvykle. 
◦ V úterý srdečně zveme na adoraci ve 20:00 v kostele. 
◦ Ve středu bude farní výlet do Vídně, setkání farnosti v Kunraticích proto nebude. 
◦ Ve čtvrtek bude mše svatá v Alzheimer home ve 14:00. 
◦ V pátek po mši svaté bude prvopáteční eucharistické požehnání. 
◦ V sobotu v 10:00 v kostele sv. Jakuba bude pokřtěna Kristýna Čiháková. 

 V sobotu 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 webu ADCM. Srdečně zveme k účasti. 

 Příští neděli při mši sv. v 9:30 budou pokřtěny Anna Eliška a Marie Josefina Demovi.
 Příští neděli v 15:00 budou pokřtěni Samuel a Filip Wolfovi. 
 Tento týden proběhne údržba varhan v Hrnčířích. 
 Náš pan kardinál vyhlásil na letošní slavnost Těla a Krve Páně diecézní eucharistický

kongres. Přípravou na eucharistický kongres jsou katecheze, které budou zaznívat
jednotlivé neděle kromě Letnic až do slavnosti Těla a Krve Páně. Texty katechezí si
můžete přičíst také na webových stránkách farnosti. 

 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 9.706 Kč a v Hrnčířích 2.502 Kč. Děkujeme. 
 Farní káva bude dnes po společném obědě. 
 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. 

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

 Pondělí 29. 4. – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a uč. c. 

 Úterý 30. 4. – Nezávazná památka sv. Zikmunda, muč. 

 Úterý 30. 4. – Nezávazná památka sv. Pia V., papeže 

 Středa 1. 5. – Nezávazná památka sv. Josefa, dělníka 

 Čtvrtek 2. 5. – Památka sv. Atanáše, biskupa a uč. c. 

 Pátek 3. 5. – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 

 Neděle 5. 5. – 3. neděle velikonoční 


