4. neděle velikonoční

12. 5. 2019

OHLÁŠKY
 P. Stanislav je nemocen, prosíme pamatujme na něj v modlitbě.
 Tento víkend je v Nazaretě závěrečný víkend LIFTu, prosíme o vzájemnou modlitbu
farníků i účastníků a dobrovolníků LIFTu. Připomínáme také, že od října 2019 bude
dá-li Bůh nový LIFT, všechny mladé od cca 16 let srdečně zveme. Již bylo spuštěno
přihlašování, více info a přihlašování na www.lift.mozello.com nebo www.adcm.cz.
 Program ve farnosti bude tento týden následující:
◦ V pondělí a v úterý náboženství dětí, setkání skupiny starších dětí pod vedením
katechetky Jany Vargové v pondělí bude již od 16:30.
◦ V pondělí katechismus nebude.
◦ V úterý bude setkání katechumenů a nově pokřtěných jako obvykle v 19:00.
◦ V úterý zveme na adoraci se zpěvy v kostele ve 20:00.
◦ Ve středu bude společenství seniorů v 16:00 a společenství mladých v 19:00.
◦ Ve středu bude setkání pastorační a ekonomické rady ve 20:00 v Nazaretě.
◦ V sobotu mše sv. v kostele sv. Jakuba nebude.
 Pokud není řečeno jinak, ve všední dny se po mši sv. modlíme májovou pobožnost,
srdečně zveme.
 Srdečně zveme na Noc kostelů, která se uskuteční v pátek 24. 5. Pozvěme také naše
nevěřící nebo hledající přátele a doprovoďme je. Brožurky, které si můžete vzít,
mohou sloužit k tomu, abyste je přinesli s pozváním svým přátelům nebo známým,
kteří nechodí do kostela, a na Noc kostelů je pozvali.
 Předem připomínáme, že poslední květnovou neděli, 26. 5., bude mše sv. a májová
pobožnost ve Zdiměřicích v 11:00, mše sv. v Hrnčířích ten den nebude.
 Náš pan kardinál vyhlásil na letošní slavnost Těla a Krve Páně diecézní eucharistický
kongres. Přípravou na eucharistický kongres jsou katecheze, které čteme 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 7.930 Kč a v Hrnčířích 1.450 Kč. Děkujeme
všem dárcům. Sbírka příští neděle bude jedna z účelových, a to na arcidiecézi.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc květen.
 Srdečně zveme po mši svaté v 9:30 na farní kávu, protože v sále bude po mši svaté
program LIFTu, možnost setkání je dnes na zahradě.
 Děkujeme také o. biskupovi Zdenkovi Wasserbauerovi, že v naší farnosti a společně
s účastníky LIFTu dnes slavil eucharistii, a přejeme mu hojnost Božího požehnání pro
jeho pastýřskou službu.
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Neděle 12. 5. – 4. neděle velikonoční | Neděle dobrého pastýře
Pondělí 13. 5. – Nezávazná památka Panny Marie Fatimské
Úterý 14. 5. – Svátek sv. Matěje, apoštola
Čtvrtek 16. 5. – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
Sobota 18. 5. – Nezávazná památka sv. Jana I., papeže
Neděle 19. 5. – 5. neděle velikonoční

