
7. neděle velikonoční   2. 6. 2019
OHLÁŠKY 

 Tento víkend je v Nazaretě víkendovka pro mladé 12-18 let. 
 P. Stanislav je nemocen, prosíme pamatujme na něj v modlitbě. Je také možné P.

Stanislava navštívit v nemocnici sv. Karla Boromejského Pod Petřínem. 
 Dnes v 15:00 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěn Ladislav Badík a v 16:00 David Povýšil. 
 Program ve farnosti bude tento týden následující: 

◦ V pondělí katechismus nebude. 
◦ V pondělí a v úterý náboženství dětí bude jako obvykle podle rozvrhu. 
◦ V úterý bude v 10:30 setkání maminek s dětmi. 
◦ V úterý bude setkání katechumenů a nově pokřtěných jako obvykle v 19:00. 
◦ V úterý eucharistická adorace v kostele ve 20:00. 
◦ Ve středu bude v 19:00 setkání farníků v Kunraticích. 
◦ Ve čtvrtek bude kromě obvyklé mše svaté mše sv. v Alzheimer home ve 14:00. 
◦ V pátek v 15:00 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěn Jan Adámek. 
◦ V pátek bude po mši svaté prvopáteční eucharistické požehnání. 
◦ V sobotu mše sv. v kostele sv. Jakuba bude v 8:00. 
◦ V sobotu v 11:00 bude v kostele sv. Prokopa pokřtěn Matyáš Gyüre. 

 Příští neděli bude slavnost Seslání Ducha svatého. Při mši sv. v 9:30 bude pokřtěna
Viktorie Mašková a také bude první svaté přijímání dětí naší farnosti. 

 Tyto dny prožíváme období přípravy na slavnost Seslání Ducha svatého. 
 Srdečně zveme rodiny na víkend rodin, který se uskuteční 14.-16.6. v Rokytnici nad

Jizerou. Přihlašování do 9. 6. u P. Vojtěcha nebo u katechetky Jany Vargové. 
 Blíží se  arcidiecézní eucharistický kongres. Texty přípravných katechezí čteme při

nedělních mších svatých a najdete je i na farním webu. 
 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 12. 5. v Hrnčířích činila 1.117 Kč. Sbírka 19. 5. na arcidiecézi činila v Kunraticích

5.822 Kč a v Hrnčířích 1.019 Kč. Sbírka 26. 5. na pomoc pronásledovaným křesťanům
činila v Kunraticích 6.609 Kč a ve Zdiměřicích 2.668 Kč. Děkujeme všem dárcům. 

 Nedávno se v naší farnosti rozvinula  diskuse ohledně používání  kadidla.  Přestože
kadidlo není pro slavení mše sv. nezbytné, je při slavnostních příležitostech vhodné
(slavnosti, svátky, neděle). Jeho užívání navazuje na starozákonní biblickou tradici i
liturgickou tradici církve a k západní katolické liturgii patří. Je znamením stoupající
modlitby a vyjadřujeme jím úctu Ježíši Kristu jako Bohu (viz jednotlivé momenty jeho
užití). Být může i nemusí a jeho použití záleží na rozhodnutí hlavního celebranta. 

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

KALENDÁŘ 
 Neděle 2. 6. – 7. neděle velikonoční 

 Pondělí 3. 6. – Památka sv. Karla Lwangy a druhů, muč. 

 Středa 5. 6. – Památka sv. Bonifáce, biskupa a muč. 

 Čtvrtek 6. 6. – Nezávazná památka sv. Norberta, biskupa 

 Neděle 9. 6. – Slavnost Seslání Ducha svatého 


