
Slavnost Seslání Ducha svatého 31. 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 v 8:00. 

• Děkujeme všem, kteří se podíleli na úklidu kaple ve Zdiměřicích a též na přípravě a
průběhu svatodušní vigilie i následného setkání v Nazaretě. 

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

• Dnes v neděli bude příprava katechumenů v 17:00. 

• Náboženství dětí bude již podle rozvrhu, stejně tak katechismus. 

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

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

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

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

• Pátek je první v měsíci, po mši svaté bude prvopáteční eucharistické požehnání. 

• V sobotu v 11:00 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěna Magdaléna Straňáková. 

• V sobotu mají první svatou zpověď děti naší farnosti. 

• Příští neděli při mši svaté v 9:30 přijmou děti naší farnosti poprvé eucharistii. 

• Srdečně zveme na letošní Noc kostelů, která se uskuteční v pátek 12. 6., pozvěme
také ty, kteří běžně do kostela nechodí. Program si můžete prohlédnout na webu
farnosti nebo na nástěnkách. 

• 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 7.037 Kč, v Hrnčířích 1.440 Kč. Děkujeme. 

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

• Po mši sv. v 9:30 srdečně zveme na farní kávu do Nazareta na zahradu. 

KALENDÁŘ 

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

• Pondělí 1. 6. – Památka Panny Marie, Matky církve 

• Úterý 2. 6. – Nezávazná památka Marcelina a Petra, muč. 

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

• Čtvrtek 4. 6. – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 

• Pátek 5. 6. – Památka sv. Bonifáce, b. a muč. 

• Sobota 6. 6. – Nezávazná památka sv. Norberta, b. 

• Neděle 7. 6. – Slavnost Nejsvětější Trojice 


