6. neděle v mezidobí (A)

12.2.2017

OHLÁŠKY
 Pořad bohoslužeb bude tento týden obvyklý.
 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.
 Příští neděli se uskuteční setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě od 17:00.
 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 všech zájemců o prohloubení
křesťanské víry s P. Vojtěchem.
◦ V úterý po mši sv. od 19:00 zkouška sboru.
 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.
 Upozorňujeme na pouť ke sv. Valentinu, která se uskuteční v sobotu 18.2. v Praze na
Vyšehradě, pro snoubence, manžele a pro ty, kdo chtějí do větší hloubky uvažovat o
vzájemné lásce. Program je od 10:00 a je třeba se přihlásit – viz plakátek, poutní
mše svatá v bazilice sv. Petra a Pavla je od 15:30 a jsou na ni zváni i ti, kterým leží na
srdci budoucí život dětí a vnoučat.
 Můžete si vzít a odnést domů farní zprávy na měsíc únor.
 Informujeme o existenci webových stránek farnosti, je možné si zdarma nechat
zasílat každou neděli ohlášky, přihlásit se můžete na webové stránce vpravo dole.
Pokud byste měli nějaké podněty k vylepšení obsahu nebo designu farního webu,
prosím ozvěte se P. Vojtěchovi.
 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 12.2. – 6. neděle v mezidobí
Středa 15.2. – Nezávazná památka bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků
Pátek 17.2. – Nezávazná památka sv. Alexia a druhů, řeholníků
Neděle 19.2. – 7. neděle v mezidobí
Stručné životopisy svatých: www.ebreviar.cz

