
7. neděle velikonoční 24. 5. 2020
OHLÁŠKY 

• Od 25. 5. jsou povolená setkání s účastí do 300 lidí. Protože v naší farnosti mše sv.
nepřesahují počet 300 lidí, všechny mše svaté budou slaveny již s účastí lidu podle
obvyklého harmonogramu (za dodržení příslušných hygienických opatření): rouška,
desinfekce rukou, rozestupy 2m kromě osob z jedné rodiny či jinak propojených. 

• Mše svaté budou v pondělí až pátek v 18:00 a v sobotu ve 20:00. Příležitost k svaté
zpovědi je vždy přede mší svatou a dle domluvy. 

• Ode dneška bude opět příprava katechumenů podle rozvrhu, tedy v neděli v 17:00. 

• Od pondělí bude opět výuka náboženství dětí podle rozvrhu. 

• V úterý v 10:00 budou modlitby matek v Nazaretě, srdečně zveme. 

• V úterý po mši svaté bude adorace do 20:00, srdečně zveme. 

• V úterý ve 20:30 bude modlitby otců v Nazaretě, srdečně zveme. 

• Ve středu bude společenství seniorů v 16:00 a společenství mládeže v 19:00. 

• Ve čtvrtek v 9:30 bude v katedrále Missa chrismatis, přeložená ze Zeleného čtvrtka.
Na tuto mši svatou jsou letos zváni pouze duchovní a ministranti. 

• Ve čtvrtek po mši svaté bude adorace s modlitbou nešpor z breviáře. 

• V pátek v 15:00 bude zkouška farní kapely v Nazaretě. 

• V sobotu v 11:00 v kostele sv. Jakuba chtějí uzavřít církevní sňatek Lucie Valasová a
Jan Douda, pamatujme na ně prosím v modlitbě. 

• V sobotu v 16:30 v katedrále budou přijati do katechumenátu katechumeni Patrik
Vu a Radek Duchoň, na tuto bohoslužbu jsou zváni pouze blízcí katechumenů. 

• Srdečně zveme na Svatodušní vigilii s udílením křtu, biřmování a prvního svatého
přijímání dospělých v sobotu 30. 5. večer ve 20:00 v kostele sv. Jakuba. 

• Srdečně zveme na mši svatou a májovou pobožnost u kapličky ve Zdiměřicích příští
neděli 31. 5. v     11:00, mše svatá v Hrnčířích ten den nebude  . 

• Předběžně zveme na kněžské svěcení, při kterém by měl být vysvěcen i náš jáhen
Miro. Svěcení se uskuteční v sobotu 20. 6. v 10:00 v katedrále. Primici bude mít Miro
v neděli 21. 6. v 15:00 v Praze na Žižkově, poděkování za rok v naší farnosti ve středu
24. 6. v 18:00 v kostele v Kunraticích. Více informací a pozvánka na webu farnosti. 

• Farní knihovna má novou knihovnici, Moniku Pokornou, během farní kávy nebo při
setkáních, např. setkání seniorů, je možné oslovit ji a půjčit si z farní knihovny knihu.

• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 5.043 Kč, v Hrnčířích 1.182 Kč. Děkujeme. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na květen v kostele u mříže a na webu farnosti. 

• Po mši sv. v 9:30 srdečně zveme na farní kávu do Nazareta na zahradu, využijte také
příležitosti potkat se a pozdravit s týmem LIFTu. 

KALENDÁŘ 

• Neděle 24. 5. – 7. neděle velikonoční 

• Úterý 26. 5. – Památka sv. Filipa Neriho, kněze 

• Pátek 29. 5. – Nezávazná památka sv. Pavla VI., papeže 

• Sobota 30. 5. – Památka sv. Zdislavy 

• Neděle 31. 5. – Slavnost Seslání Ducha svatého (Letnice) 


