4. neděle v mezidobí (A)

29.1.2017

OHLÁŠKY
 Tento víkend je v Nazaretě taneční víkend, jako vždy prosíme o vzájemnou modlitbu
– účastníků víkendu a farníků.
 Dnes odpoledne bude mše sv. vietnamské komunity již od 16:00.
 Tento týden bude náboženství a další katechetický program takto:
◦ V pondělí po mši svaté setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
◦ V pondělí, úterý a ve středu náboženství dětí jako obvykle.
◦ V úterý srdečně zveme (nejen katechumeny) na setkání mladých lidí s řeholníky
nazvané „Jsme Boží?“, po mši svaté od 18:00 u Panny Marie Sněžné celebrované
otcem biskupem Karlem Herbstem bude navazovat další program, viz plakátek.
◦ V úterý po mši sv. od 19:00 zkouška sboru.
◦ V pátek od 17:00 bude setkání rytmické kapely.
 Srdečně zveme na setkání farnosti ve středu 1.2., na které jsou zváni všichni kněží,
kteří dříve působili jako kněží nebo jáhni v naší farnosti. Po mši svatí v kostele bude
následovat přátelské setkání v Nazaretě.
 Ve čtvrtek je kromě večerní mše sv. a adorace i mše sv. v Alzheimer home od 15:00.
 Pátek je první pátek v měsíci, po mši svaté bude prvopáteční svátostné požehnání.
 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.
 Informujeme, že jsme jako farnost obdrželi mail s přáním paní Ehrenbergerové, která
píše, že si nepřeje, aby byl navštěvován hrob pí. Miklíčkové v Hrnčířích. V návaznost
jejího přání tuto zprávu publikujeme. Je ale zároveň pravdou, že to, kde se kdo bude
modlit, je výrazem svobody každého člověka a že modlitba za zemřelé je jedním ze
skutků duchovního milosrdenství.
 Informujeme o existenci spolku Cesta 121, jehož cílem je pomoc starým/nemocným
kněžím, na webu si můžete přečíst podrobnější článek.
 Můžete si vzít a odnést domů farní zprávy na měsíc únor.
 Srdečně zveme opět na farní kávu a setkání do Nazareta. V rámci setkání je možné
také využít nabídky k půjčení knih z farní knihovničky.

KALENDÁŘ








Neděle 29.1. – 4. neděle v mezidobí
Úterý 31.1. – Památka sv. Jana Boska, kněze
Čtvrtek 1.2. – Svátek Uvedení Páně do chrámu
Pátek 2.2. – Nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Pátek 2.2. – Nezávazná památka sv. Ansgara, biskupa
Neděle 5.2. – 5. neděle v mezidobí
Stručné životopisy svatých: www.ebreviar.cz

