
Slavnost Seslání Ducha Svatého   9. 6. 2019
OHLÁŠKY 

 P. Stanislav je nemocen, prosíme pamatujme na něj v modlitbě. Je také možné P.
Stanislava navštívit v nemocnici sv. Karla Boromejského Pod Petřínem. 

 Dnes při mši sv. v 9:30 bude pokřtěna Viktorie Mašková a děti naší farnosti poprvé
přijmou eucharistii. Prosím pamatujme na ně v modlitbě. Děkujeme všem, kteří se
jakkoliv zapojili do přípravy a průběhu, a také jáhnovi Jaroslavovi za přípravu dětí. 

 Program ve farnosti bude tento týden následující: 
◦ V pondělí katechismus nebude. 
◦ V pondělí je letošní poslední náboženství dětí. 
◦ V úterý bude setkání katechumenů a nově pokřtěných jako obvykle v 19:00. 
◦ V úterý eucharistická adorace v kostele ve 20:00. 
◦ Společenství seniorů a společenství mládeže bude až následující středu 19. 6. 
◦ V sobotu mše sv. v kostele sv. Jakuba v Kunraticích nebude. 

 Příští neděli v 17:00 bude setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě. 
 Srdečně zveme rodiny na víkend rodin, který bude 14.-16.6. v Rokytnici nad Jizerou.

Poslední možnosti přihlášení je dnes u P. Vojtěcha nebo u katechetky Jany Vargové. 
 Blíží se arcidiecézní eucharistický kongres; již nyní zveme na mši sv. ze slavnosti Těla

a Krve Páně 20. 6. v 17:00 katedrále, po ní bude eucharistické procesí na Strahov. 
 Srdečně zveme do katedrály sv. Víta na kněžské svěcení 22. 6. v 10:00. Mezi svěcenci

bude také také náš jáhen Jaroslav. Podpořme Jaroslava modlitbou i účastí při této
důležité události. Ministranty zveme k ministrantské službě, více info u P. Vojtěcha. 

 Srdečně zveme v neděli 23. 6. na slavnostní mši sv. v 9:30 v Kunraticích, při které se
rozloučíme s Jaroslavem a poděkujeme mu jeho službu v naší farnosti. V neděli 23.
6. bude jen tato mše svatá, mše sv. v Kunraticích 8:00 a v Hrnčířích v 11:00 nebudou.
Po mši svaté bude Jaroslav udělovat novokněžské požehnání a až do odpoledne bude
následovat farní setkání a oslava, všichni jste srdečně zváni. Kdo byste byli ochotni
pomoci s přípravou a průběhem slavnosti, ozvěte prosím se P. Vojtěchovi. 

 Srdečně zveme na primiční mši svatou, kterou bude P. Jaroslav sloužit 29. 6. ve 14:00
v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí. 

 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 6.917 Kč a v Hrnčířích 2.025 Kč. Děkujeme. 
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc červen. 
 Kdo byste byl ochoten pomáhat s úklidem kostela, prosím ozvěte se P. Vojtěchovi. 
 Srdečně zveme po mši svaté v 9:30 na farní kávu a společnou oslavu do Nazareta. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 9. 6. – Slavnost Seslání Ducha svatého 

 Pondělí 10. 6. – Památka Panny Marie, Matky církve 

 Úterý 11. 6. – Památka sv. Barnabáše, apoštola 

 Čtvrtek 13. 6. – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 

 Sobota 15. 6. – Nezávazná památka sv. Víta, mučedníka 

 Neděle 16. 6. – Slavnost Nejsvětější Trojice 


