2. neděle v mezidobí (A)

15.1.2017

OHLÁŠKY
 Tento víkend se v Nazarete koná víkendovka „Po čem touží?“, prosíme o vzájemnou
modlitbu (farníky za víkendováky a víkendováky za farnost).
 Dnes v neděli od 17:00 bude setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě.
 Tento týden bude náboženství a další katechetický program jako obvykle.
◦ V pondělí po mši svaté setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
◦ V pondělí, úterý a ve středu náboženství dětí jako obvykle.
◦ V úterý po mši sv. od 19:00 setkání katechumenů a zájemců o prohloubení víry.
◦ V úterý po mši sv. od 19:00 zkouška sboru.
 Příští víkend se uskuteční v Nazaretě Heliport, víkendové setkání v návaznosti na
letní tábor Runway. Při té příležitosti zavítá na páteční mši svatou od 18:00 P. Michal
Němeček, který dříve jako jáhen sloužil v naší farnosti. Srdečně zveme.
 Srdečně zveme na koncert komorní hudby, který se uskuteční v kostele sv. Jakuba
příští neděli 22.1. v 15:00. Viz plakátek.
 Předběžně zveme na setkání farnosti ve středu 1.2., na které jsou pozváni všichni
kněží, kteří dříve působili v naší farnosti. Po společné mši sv. v kostel bude přátelské
setkání v Nazaretě.
 Během ledna a února, pokud nebude řečeno jinak, budou všednodenní mše svaté
od pondělí do čtvrtku v kapli na faře, mše svaté v pátek, sobotu a v neděli v kostele.
 Vzhledem k tomu, že pravidelně zbývala většina objednaných časopisů, tak prosíme
vás, kteří je čtete, abyste si je objednali samostatně. To se týká zatím všech časopisů
kromě Katolického týdeníku, který zatím (v lednu a únoru) odebíráme jako farnost.
 Vedle vchodu si můžete vzít (zdarma) kalendáře, které byly darovány naší farnosti.
 Můžete si vzít a odnést domů farní zprávy na měsíc leden.
 Připomínáme, že v rámci webu naší farnosti je možné přihlásit elektronické zasílání
nedělních ohlášek. Chcete-li, můžete (samozřejmě zdarma) využít této možnosti, viz
web farnosti a odkaz v pravé části stránky.
 Srdečně zveme opět na farní kávu a setkání do Nazareta.

KALENDÁŘ










Neděle 15.1. – 2. neděle v mezidobí
Úterý 17.1. – Památka sv. Antonína, opata
Středa 18.1. – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Pátek 20.1. – Nezávazná památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka
Pátek 20.1. – Nezávazná památka sv. Šebestiána, mučedníka
Sobota 21.1. – Památka sv. Anežky (Římské), panny a mučednice
Neděle 22.1. – 3. neděle v mezidobí
Týden od 18. do 25.1. je týdnem modliteb za jednotu křesťanů
Stručné životopisy svatých: www.ebreviar.cz

