
6. neděle velikonoční 22. 5. 2022
OHLÁŠKY 

• Pořad bohoslužeb je tento týden následující: mše svaté od pondělí do pátku v 18:00
v Kunraticích, mše svatá v sobotu v Kunraticích nebude. Nedělní mše svaté v 8:00 a
v 10:00 v Kunraticích a v 11:00 ve Zdiměřicích. Po mších svatých v květnu, není-li
řečeno jinak, se modlíme mariánskou májovou pobožnost. 

• Moc děkujeme všem, kteří se zapojili v minulém týdnu do vyklízení Nazareta. Místa
aktivit v rámci Nazareta budou v následujícím období vždy určena operativně. 

• Tento víkend probíhá víkend některých farních rodin v Krkonoších. 
• Dnes v neděli bude v 16:00 v kostele sv. Jakuba pokřtěn Dominik Púš. 
• 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. 
• V sobotu proběhne úklid u kapličky ve Zdiměřicích, ochotné farníky prosíme, aby se

přihlásili u Marie Krejbichové, která bude vedoucí brigády. 
• Příští neděli srdečně zveme na mši svatou s prvním svatým přijímáním v Kunraticích

v 10:00 a na mši svatou před Zdiměřickou kapličkou v 11:00. 
• Vzhledem  k  pokračující  adaptaci  Nazareta  jsou  nyní  víkendovky  mimo  Nazaret,

víkendovka pro mladé 11 - cca 15 let je 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 6.558 Kč a v Hrnčířích 950 Kč. Děkujeme.

Dnešní sbírka je obvyklá, kdo chcete, můžete přispět na pronásledované křesťany
zasláním daru na účet, viz letáčky mezi tiskovinami. 

• 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 po mši svaté v 10:00 před kostelem. 
• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc květen. 

KALENDÁŘ 
• Neděle 22. 5. – 6. neděle velikonoční 
• Čtvrtek 26. 5. – Slavnost Nanebevstoupení Páně 
• Neděle 29. 5. – 7. neděle velikonoční 

http://www.adcm.cz/

