Slavnost Nejsvětější Trojice
OHLÁŠKY

12. 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 nebude. Nedělní mše svaté v 8:00 a
v 10:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích.
• Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošní Noci kostelů.
• V pondělí a v úterý budou závěrečné hodiny náboženství.
• V úterý v 9:30 budou modlitby matek.
• V úterý po mši svaté bude tichá adorace a příležitost ke svaté zpovědi do 20:00.
• V úterý ve 20:30 bude setkání pastorační rady farnosti, podněty prosím směřujte ke
členům pastorační rady nebo přímo k otci Vojtěchovi.
• Ve středu bude v 19:00 společenství mládeže.
• Ve čtvrtek je Slavnost Těla a Krve Páně: slavnostní mše svatá z této slavnosti bude
v 17:00 v katedrále sv. Víta. Po mši svaté bude následovat eucharistické procesí po
Hradčanském náměstí. Tomuto společnému slavení by se měla dát přednost před
bohoslužbami v jednotlivých pražských farnostech (viz ACAP 2022/05). Zveme tedy k
společnému slavení s našimi biskupy do katedrály. Pravidelné setkání katechumenů
a zájemců o prohloubení víry tedy ve čtvrtek nebude.
• Pro ty, kteří se nemohou zúčastnit slavení v katedrále, bude také mše svatá v 18:00
ve farním kostele, po které bude adorace s modlitbou nešpor.
• V pátek v 15:00 bude zkouška kapely Jakoband.
• V sobotu se uskuteční putování otců s dětmi, srdečně zveme. Jak bylo již uvedeno
ve farních zprávách, pojedeme z nádraží Praha-Vršovice vlakem v 8:26, sraz v 8:00
na nádraží Praha-Vršovice (lze tam dojet přímým autobusem 193, který jede v 7:28
ze zastávky Kunratická škola). Společně půjdeme několik km pěšky na Sázavu, kde
putování zakončíme společnou mší svatou.
• 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 byla v Kunraticích 6.455 Kč a v Hrnčířích 1.650 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).
• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc červen.
• Srdečně zveme na farní kávu po mši svaté v 10:00 před kostelem.
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Neděle 12. 6. – Slavnost Nejsvětější Trojice
Pondělí 13. 6. – Památka sv. Antonína z Padovy, kn. a uč. c.
Středa 15. 6. – Nezávazná památka sv. Víta, muč.
Čtvrtek 16. 6. – Slavnost Těla a Krve Páně
Neděle 19. 6. – 12. neděle v mezidobí

