5. neděle velikonoční

19. 5. 2019

OHLÁŠKY
 P. Stanislav je nemocen, prosíme pamatujme na něj v modlitbě. Je také možné P.
Stanislava navštívit v nemocnici Pod Petřínem. Navštěvovat nemocné, jak známo,
patří mezi skutky tělesného milosrdenství.
 Srdečně zveme dnes v 17:00 na setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě.
 Program ve farnosti bude tento týden následující:
◦ V pondělí a v úterý náboženství dětí jako obvykle.
◦ V pondělí katechismus nebude.
◦ V úterý zveme maminky s dětmi na setkání v 10:30.
◦ V úterý bude setkání katechumenů a nově pokřtěných jako obvykle v 19:00.
◦ V úterý zveme na eucharistickou adoraci v kostele ve 20:00.
◦ Ve středu bude společenství seniorů v 16:00 a společenství mladých v 19:00.
◦ V pátek srdečně zveme na Noc kostelů. Pozvěme i 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.
◦ V sobotu mše sv. v kostele sv. Jakuba nebude.
 Příští neděli 26. 5. bude mše svatá a májová pobožnost ve Zdiměřicích v 11:00, mše
svatá v Hrnčířích ten den nebude.
 Pokud není řečeno jinak, ve všední dny se po mši sv. modlíme májovou pobožnost.
 Srdečně zveme mladé od 12 do 18 let na víkendovku v Nazaretě, která se uskuteční
31.5. - 2.6. Plakátek najdete na nástěnkách, přihlašování na webu.
 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
přečíst také na webových stránkách farnosti.
 Od října 2019 bude dá-li Bůh nový LIFT, všechny mladé od cca 16 let srdečně zveme.
Přihlašování a informace jsou na www.lift.mozello.com nebo www.adcm.cz.
 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 5.937 Kč a v Hrnčířích 1.117 Kč. Děkujeme
všem dárcům. Sbírka této neděle účelová na arcidiecézi. Sbírka příští neděle bude
mimořádná účelová sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc květen.
 Srdečně zveme po mši svaté v 9:30 na farní kávu do Nazareta.

KALENDÁŘ









Neděle 19. 5. – 5. neděle velikonoční
Pondělí 20. 5. – Nezávazná památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Pondělí 20. 5. – Nezávazná památka sv. Bernardina Sienského, kněze
Úterý 21. 5. – Nezávazná památka sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů, muč.
Středa 22. 5. – Nezávazná památka sv. Rity z Cascie, řeholnice
Sobota 25. 5. – Nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a uč. církve
Sobota 25. 5. – Nezávazná památka sv. Řehoře VII. | sv. Marie Magdalény de‘Pazzi
Neděle 26. 5. – 6. neděle velikonoční

