
Slavnost Nejsvětější Trojice   7. 6. 2020
OHLÁŠKY 

• Od 8. 6. jsou povolená setkání i bohoslužby s účastí do 500 lidí. V naší farnosti mše
sv. nepřesahují tento počet, všechny mše svaté jsou 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. 

• Dnes při mši svaté v 9:30 je první svaté přijímání dětí naší farnosti. Poté zveme na
farní kávu a přátelské setkání. Následovat bude oběd pro prvokomunikanty a jejich
rodiny. Při mši sv. bude též pokřtěna Maria Magdaléna Hauptfleischová. Velké díky
bychom chtěli vyjádřit Mirovi, který děti při přípravě k první sv. zpovědi a prvnímu
sv. přijímání doprovázel. 

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

• Náboženství dětí (krom přípravy na první sv. přijímání, která již skončila) bude podle
rozvrhu, stejně tak katechismus v pondělí po mši svaté v 19:00. 

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

• V úterý po mši svaté do 20:00 bude eucharistická adorace. 

• V úterý ve 20:30 budou modlitby otců v Nazaretě. 

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

• Ve čtvrtek v 17:00 pan kardinál srdečně zve do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha
k slavnosti Těla a Krve Páně. Pro ty, kteří se nemohou zúčastnit v katedrále, bude
mše svatá v 18:00 také v našem farním kostele. 

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

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

• V pátek srdečně zveme na Noc kostelů. Pozvěme také ty, kteří obvykle do kostela
nechodí. Program, který začne mší svatou v 18:00, si můžete prohlédnout na webu
farnosti nebo na nástěnkách, bude určitě stát za to. 

• 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 min. neděli činila v Kunraticích 4.332 Kč a ve Zdiměřicích 2.815 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 7. 6. – Slavnost Nejsvětější Trojice 

• Úterý 9. 6. – Nezávazná památka sv. Efréma, jáhna a uč. c. 

• Čtvrtek 11. 6. – Slavnost Těla a Krve Páně 

• Sobota 13. 6. – Památka sv. Antonína z Padovy, kn. a uč. c. 

• Neděle 14. 6. – 14. neděle v mezidobí 


