
Slavnost Seslání Ducha svatého 23. 5. 2021
OHLÁŠKY 

• Podle protiepidemických opatření je třeba pro účast na bohoslužbách dodržet tyto
podmínky:  účastníci se chrání respirátorem, při vstupu si dezinfikují ruce a udržují
odstup aspoň 2 m, nejsou-li z jedné domácnosti. Není třeba se přihlašovat. 

◦ Všednodenní mše svaté v Kunraticích budou od pondělí do pátku v 18:00. 

◦ Nedělní mše svaté v Kunraticích v sobotu v 18:00 a v neděli v 8:00, 9:30 a 11:00. 

◦ Mše svatá tuto neděli v Hrnčířích v 11:00. 

◦ Mše svatá příští neděli ve Zdiměřicích v 11:00 (v Hrnčířích mše svatá nebude)!! 

• Pro bezpečnou účast na mších svatých dodržujeme epidemická opatření a zůstává
navýšený počet mší svatých. Při každé mši svaté je možné být také před kostelem a
využít venkovního reproduktoru, který je možný zapnout zevnitř u bočního vchodu. 

• Také z úst našich otců biskupů zaznělo povzbuzení, aby se věřící opět účastnili mší
svatých prezenčně. Eucharistie a její slavení je pramenem a vrcholem křesťanského
života a prezenční forma je pro slavení mše svaté klíčová. 

• V sobotu 22. 5. proběhlo přijetí do katechumenátu, mezi katechumeny byla z naší
farnosti přijata Klára Fusková. Pamatujme na ni i ostatní katechumeny v modlitbě. 

• Dnes v neděli 23. 5. při vietnamské mši svaté v 19:00 chtějí v kostele svatého Jakuba
uzavřít církevní sňatek Tuan Anh Nguyen a Huon Gieng Vu. 

• V týdnu bude program pravidelný (náboženství, adorace, modlitby matek). 

• V pátek se uskuteční  Noc kostelů, srdečně zveme. Zveme ale především k tomu,
abyste pozvali své přátele a známé a do kostelů je doprovodili. Program si můžete
prohlédnout na nástěnce, malé vytištěné programy si můžete vzít s tím, že je třeba
můžete s pozváním dát někomu z vašich přátel. 

• V sobotu dopoledne proběhne úklid kaple ve Zdiměřicích, pomocníci jsou vítáni. Je
možné se přihlásit u Jany Steifové, tel. 721 163 000, která ráda sdělí podrobnosti. 

• Během května je po mši svaté krátká májová pobožnost, není-li řečeno jinak. 

• Setkávání katechumenů a těch, kteří chtějí prohloubit svou víru, probíhá on-line. 

• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 13.043 Kč, v Hrnčířích 4.010 Kč. Děkujeme.
Byla to účelová sbírka na služné kněží. Další sbírka na tento účel bude 10. 10. 2021. 

• Upozorňujeme na možnost přihlášení na Taxiway camp 2021 a LIFT pro mladé. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc květen. 

KALENDÁŘ 

• Neděle 23. 5. – Slavnost Seslání Ducha svatého 

• Pondělí 24. 5. – Památka Panny Marie, Matky církve 

• Úterý 25. 5. – Nez. pam. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve 

• Úterý 25. 5. – Nez. pam. sv. Řehoře VII., papeže 

• Úterý 25. 5. – Nez. pam. sv. Marie Magdalény de’Pazzi, panny 

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

• Čtvrtek 27. 5. – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 

• Sobota 29. 5. – Nez. pam. sv. Pavla VI., papeže 

• Neděle 30. 5. – Slavnost Nejsvětější Trojice 


