
5. neděle v mezidobí (A)     5.2.2017
OHLÁŠKY 

 Tento víkend je v Nazaretě další část animátorského kurzu (II/2), jako vždy prosíme
o vzájemnou modlitbu – účastníků víkendu a farníků. 

 Děkujeme všem, kteří jste se podíleli na přípravě, průběhu i úklidu setkání farnost
s kněžími, kteří jako jáhni nebo kněží dříve působili v naší farnosti. 

 Minulý týden se uskutečnilo setkání mladých a řeholníků, upozorňujeme na existenci
videosvědectví https://www.youtube.com/channel/UCGIDSxX219sJJw-7R4N8Ppw.

 Tento týden bude náboženství a další katechetcký 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 všech zájemců o prohloubení

křesťanské víry s P. Vojtěchem. 
◦ V úterý po mši sv. od 19:00 zkouška sboru. 
◦ V pátek od 17:00 bude setkání rytmické kapely nebude. 

 V pátek při mši svaté od 18:00 bude možné přijmout svátost pomazání nemocných
(při příležitosti světového dne nemocných a sobotní památky Panny Marie Lurdské).
Svátost mohou přijmout ti, kteří jsou vážně nemocní a na které již tíživě doléhá stáří.
Je velmi vhodné v horizontu několika dní před přijetím této svátosti přijít i ke svaté
zpovědi a při mši svaté pak přijmout eucharistii. Zájemci se prosím předem hlaste u
kostelníků nebo P. Vojtěcha. 

 Od 15.2. bude v Nazaretě probíhat kurz přípravy snoubenců, na přednášky v 19:30,
které budou každé dva týdny (15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5.), jste
všichni srdečně zváni. První přednáška bude ve středu 15.2. Zveme ale především
snoubence, které prosíme o přihlášení u P. Vojtěcha (z důvodu rozdělení do skupin).
Snoubencům jsou nabídnuty přednášky a navazující skupinky s manželskými páry,
ostatním zájemcům z řad farníků (svobodných i manželů) pouze přednášky. 

 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. 

 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 5.2. – 5. neděle v mezidobí 
 Pondělí 6.2. – Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 
 Středa 8.2. – Nezávazná památka sv. Jeronýma Emilianiho 
 Středa 8.2. – Nezávazná památka sv. Josefiny Bakhity, panny 
 Pátek 10.2. – Památka sv. Scholastiky, panny 
 Sobota 11.2. – Nezávazná památka Panny Marie Lurdské 
 Neděle 12.2. – 6. neděle v mezidobí 
 Stručné životopisy svatých: www.ebreviar.cz 

http://www.ebreviar.cz/
https://www.youtube.com/channel/UCGIDSxX219sJJw-7R4N8Ppw

