
6. neděle velikonoční 26. 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. 

 Děkujeme všem, kteří se letos aktivně zapojili do Noci kostelů, i všem, kteří na tuto
akci pozvali své nevěřící a hledající přátele. Pán Bůh odplať. 

 Dnes je mše sv. a májová pobožnost ve Zdiměřicích v 11:00, mše svatá v Hrnčířích
ten den nebude. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě bohoslužby, zejména
na úklidu a přípravě výzdoby. 

 Program ve farnosti bude tento týden následující: 
◦ V pondělí a v úterý náboženství dětí jako obvykle. 
◦ V pondělí katechismus nebude. 
◦ V úterý bude setkání katechumenů a nově pokřtěných jako obvykle v 19:00. 
◦ V úterý eucharistická adorace nebude. 
◦ Ve čtvrtek slavností Nanebevstoupení Páně začíná 9 denní příprava na Slavnost

Seslání Ducha svatého. 
◦ V sobotu mše sv. v kostele sv. Jakuba bude v 8:00. 

 Pokud není řečeno jinak, ve všední dny se po mši sv. modlíme májovou pobožnost. 
 Příští neděli bude v kostele sv. Jakuba pokřtěn Ladislav Badík v 15:00. 
 Příští neděli bude v kostele sv. Jakuba pokřtěn David Povýšil v 16:00. 
 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. 
 Srdečně zveme rodiny na víkend rodin, který se uskuteční 14.-16.6. v Rokytnici nad

Jizerou. Přihlašujte se do 9. 6. u P. Vojtěcha nebo u katechetky Jany Vargové. Tito
také rádi poskytnou podrobnější informace. 

 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. 

 Děkujeme všem dárcům za sbírku minulé neděle na arcidiecézi. Sbírka této neděle
je mimořádná účelová sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům. 

 Srdečně zveme po mši svaté v 9:30 na farní kávu do Nazareta. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 26. 5. – 6. neděle velikonoční 

 Pondělí 27. 5. – Nezávazná památka sv. Augustina z Canterbury, biskupa 

 Čtvrtek 30. 5. – Slavnost Nanebevstoupení Páně 

 Pátek 31. 5. – Svátek Navštívení Panny Marie 

 Sobota 1. 6. – Památka sv. Justina, mučedníka 

 Neděle 2. 6. – 7. neděle velikonoční 


