4. neděle velikonoční
OHLÁŠKY

8. 5. 2022

• Pořad bohoslužeb je tento týden následující: mše svaté od pondělí do pátku v 18:00
v Kunraticích, mše svatá v sobotu v Kunraticích v 17:00. Nedělní mše svaté v 8:00 a
v 10:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích. Po mších svatých během května, není-li
řečeno jinak, se modlíme mariánskou májovou pobožnost.
• V pondělí a v úterý bude náboženství jako obvykle.
• V úterý v 9:30 budou modlitby matek.
• V úterý po mši svaté bude tichá adorace a příležitost ke svaté zpovědi do 20:00.
• Ve středu bude v 16:00 společenství seniorů a v 19:00 společenství mládeže.
• Ve čtvrtek v 17:00 bude setkání katechumenů a zájemců o prohloubení víry.
• Ve čtvrtek po mši svaté bude v kostele sv. Jakuba adorace s modlitbou nešpor.
• V pátek v 15:00 bude zkouška kapely Jakoband.
• Příští neděli bude v 16:00 v kostele sv. Jakuba pokřtěna Šárka Vítová.
• Od druhé poloviny května by se v rámci adaptace Nazareta mělo začít stavět v nové
části budovy. Dovolujeme oslovit ochotné farníky s prosbou o pomoc s vyklízením a
stěhováním Nazareta v pondělí 16. 5. odpoledne od cca 14:00 do cca 18:00.
• Vzhledem k pokračující adaptaci Nazareta budou květnové víkendovky pro mladé
mimo Nazaret, víkendovka pro mladé 11 - cca 15 let bude 21.-22. 5. na berounsku a
víkendovka pro mladé cca 15 - 19 let bude 27.-29. 5. v Křivsoudově. Více informací a
přihlašování na webu centra mládeže www.adcm.cz.
• Připomínáme také termín jednodenního putování otců s dětmi 18. 6. 2022.
• Sbírka minulou neděli byla v Kunraticích 8.626 Kč a v Hrnčířích 1.851 Kč. Děkujeme.
Šlo o jednu z účelových sbírek, a to na mzdovou podporu duchovních.
• Dovolujeme si také připomenout možnost, jak pohodlně přispívat na chod farnosti
nebo konkrétně na adaptaci Nazareta. Můžete poskytnout farnosti jednorázový dar
nebo také založit trvalý příkaz ze svého účtu ve prospěch farního účtu. Poskytnete
farnosti trvalý příjem a nebudete muset myslet na to, abyste měli hotovost s sebou
v kostele. Celá částka zůstává ve farnosti (u sbírek se 10 % odvádí na arcibiskupství).
• Pokračuje realizační fáze adaptace Nazareta, prosíme o modlitbu za zdárný průběh
adaptace. Více informací je ve farních zprávách a v případě zájmu rádi poskytnou
informace také otec Vojtěch nebo členové ekonomické rady farnosti.
• Srdečně zveme na farní kávu do Nazareta po mši svaté v 10:00. Během farní kávy je
možnost si rozebrat některé vyřazené knihy z farní knihovny.
• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc květen.

KALENDÁŘ
•
•
•
•
•
•

Neděle 8. 5. – 4. neděle velikonoční
Úterý 10. 5. – Nezávazná památka sv. Jana z Avily, kn. a uč. c.
Čtvrtek 12. 5. – Svátek výročí posvěcení pražské katedrály
Pátek 13. 5. – Nezávazná památka Panny Marie Fatimské
Sobota 14. 5. – Svátek sv. Matěje, apoštola
Neděle 15. 5. – 5. neděle velikonoční

