
3. neděle velikonoční   5. 5. 2019
OHLÁŠKY 

 P. Stanislav je opět nemocen, prosíme pamatujme na něj v modlitbě. 
 Ve středu se uskutečnil  farní výlet do Vídně, můžete si prohlédnout fotogalerii na

farním webu. Děkujeme Jaroslavovi za koordinaci. 
 Dnes při mši sv. v 9:30 budou pokřtěny Anna Eliška a Marie Josefina Demovi. 
 Dnes odpoledne v 15:00 budou pokřtěni Samuel František a Filip Václav Wolfovi. 
 Program ve farnosti bude tento týden následující: 

◦ V pondělí katechismus nebude. 
◦ V pondělí a v úterý náboženství dětí jako obvykle. 
◦ V úterý bude setkání maminek s dětmi v 10:30 v Nazaretě. 
◦ V úterý setkání katechumenů a nově pokřtěných jako obvykle. 
◦ V úterý srdečně zveme na adoraci ve 20:00 v kostele. 
◦ Ve středu je státní svátek, jak  společenství seniorů, tak i  společenství mladých

bude proto o týden později, 15. 5. 
◦ Ve středu bude kromě obvyklé večerní mše i mše sv. v 10:30, při které manželé

Hylenovi poděkují za 20 let manželství. 
◦ V sobotu bude mše sv. v kostele sv. Jakuba v 8:00. 

 Příští neděli bude zakončen dvouletý kurz LIFT, na mši svatou v 9:30 přijal pozvání
pražský pomocný biskup Mons. Zdenek Wasserbauer. Srdečně zveme. Mladým od
16 let připomínáme, že již bylo spuštěno přihlašování na LIFT, který začne na podzim
2019. Více info a přihlašování na webu www.lift.mozello.com nebo www.adcm.cz. 

 Pokud není řečeno jinak, ve všední dny se po mši sv. modlíme májovou pobožnost,
srdečně zveme. 

 Již s předstihem zveme na Noc kostelů, která se uskuteční v pátek 24. 5. Pozvěme
také naše nevěřící a hledající přátele a doprovoďme je. 

 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 6.238 Kč a v Hrnčířích 2.056 Kč. Děkujeme. 
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc květen. 
 Srdečně zveme po mši sv. v 9:30 na farní kávu, při které můžeme oslavit také křtiny

Anny a Marie Demových. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 5. 5. – 3. neděle velikonoční 

 Pondělí 6. 5. – Nezávazná památka sv. Jana Sarkandra, kněze a muč. 

 Středa 8. 5. – Nezávazná památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí 

 Neděle 12. 5. – 4. neděle velikonoční 


