Slavnost Nejsvětější Trojice

30. 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 ve Zdiměřicích v 11:00, příští neděli v Hrnčířích v 11:00.
• 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.
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Na webu je slovo našich biskupů, abychom se opět účastnili mší svatých prezenčně.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na letošní Noci kostelů.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a úklidu kaple ve Zdiměřicích.
V týdnu bude program pravidelný (náboženství, adorace, modlitby matek).
V úterý bude po mši svaté eucharistická adorace s modlitbou chval, srdečně zveme.
Ve čtvrtek bude mše svatá v Alzheimer home ve 14:00.
Ve čtvrtek jsme srdečně zváni na slavnost Těla a Krve Páně do pražské katedrály,
po mši svaté bude následovat eucharistické procesí na Hradčanském náměstí.
V naší farnosti oslavíme slavnost Těla a Krve Páně příští neděli.
Pátek je první v měsíci, po mši svaté bude prvopáteční eucharistické požehnání.
Setkávání katechumenů a těch, kteří chtějí prohloubit svou víru, probíhá on-line.
Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 7.748 Kč, v Hrnčířích 1.080 Kč. Děkujeme.
Chtěli bychom informovat o procesu předávání kaple ve Zdiměřicích. Kaple a malý
pozemek, který ji obklopuje, byly a jsou ve vlastnictví pražského arcibiskupství, které
pojalo úmysl se kaple zbavit. Arcibiskupství proto kapli nabídlo farnosti, nicméně po
zjištění, že spolu s ní není k převodu nabídnutý také pozemek, který ji obklopuje, po
projednání ekonomická rada farnosti dospěla k rozhodnutí, že farnost přijme buď
kapli společně s pozemkem, nebo ji nepřijme vůbec. Podrobnosti mohou zájemcům
sdělit členové ekonomické rady nebo otec Vojtěch.
Upozorňujeme na možnost přihlášení na Taxiway camp 2021 a LIFT pro mladé.
Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc červen.
Od června bude dá-li Bůh opět farní káva, a to na zahradě Nazareta. Zveme!
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Neděle 30. 5. – Slavnost Nejsvětější Trojice
Pondělí 31. 5. – Svátek Navštívení Panny Marie
Úterý 1. 6. – Památka sv. Justina, mučedníka
Středa 2. 6. – Nezávazná památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků
Čtvrtek 3. 6. – Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Sobota 5. 6. – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Neděle 6. 6. – Slavnost Těla a Krve Páně

