Slavnost Seslání Ducha svatého
OHLÁŠKY

5. 6. 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 8:00. Nedělní mše svaté v 8:00 a
v 10:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích.
• Včera byly přijaty mezi katechumeny dvě naše katechumenky, Kateřina Roubíčková
a Soňa Takáčová, pamatujme na ně v modlitbě.
• Dnes slavíme slavnost Seslání Ducha svatého, Letnice.
• Můžete si prohlédnout fotogalerii z prvního svatého přijímání, odkaz na webu naší
farnosti v sekci fotogalerie nebo na webu www.clovekavira.cz.
• 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 pátek večer se uskuteční Noc kostelů. Srdečně zveme a prosíme, abyste pozvali i
své přátelé a známé, kteří pravidelně do kostela nechodí, a přišli společně s nimi.
Program v našich kostelích si můžete prohlédnout na webu www.nockostelu.cz a na
webu naší farnosti a na nástěnkách.
• V sobotu v 11:00 chtějí v kostele sv. Jakuba uzavřít církevní sňatek Zdeněk Bartůněk
a Michaela Blatová. Pamatujme na ně v modlitbě.
• Připomínáme termín putování otců s dětmi 18. 6. 2022 a již nyní srdečně zveme.
• Farní kapela Jakoband hledá baskytaristu, pokud byste někdo uměli hrát a měli
ochotu svou hrou sloužit našemu společenství, prosím ozvěte se otci Vojtěchovi.
• Sbírka minulou neděli: v Kunraticích 8.347 Kč a ve Zdiměřicích 3.125 Kč. Děkujeme.
• 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.
• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc červen.
• Srdečně zveme na farní kávu po mši svaté v 10:00 před kostelem.

KALENDÁŘ
•
•
•
•
•

Neděle 5. 6. – Slavnost Seslání Ducha svatého
Pondělí 6. 6. – Památka Panny Marie, Matky církve
Čtvrtek 9. 6. – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Sobota 11. 6. – Památka sv. Barnabáše, apoštola
Neděle 12. 6. – Slavnost Nejsvětější Trojice

