
7. neděle v mezidobí (A)   19.2.2017
OHLÁŠKY 

 Tento víkend probíhá v Nazaretě další setkání animátorského kurzu (III/3), prosíme
o vzájemnou modlitbu. 

 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. 
 Tuto 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. 

 Ve středu 22.2. od 19:00 se uskuteční  zasedání pastorační rady farnosti. Případné
podněty prosím piště s předstihem P. Vojtěchovi. 

 Informujeme,  že  ve  dnech 23.-26.2.  bude v  Olomouci  probíhat  Celostátní  fórum
mládeže, pamatujme prosím na úmysl jeho zdárného průběhu v modlitbě. 

 V sobotu 25.2 se uskuteční  11. masopustní průvod masek, který pořádá TJ Sokol.
Více viz plakátek. 

 V sobotu 25.2. od 14:00 ve farním kostele svatého Jakuba chtějí uzavřít  manželství
František Řivnáč a Veronika Petečuková. 

 Od 15.2. začaly v Nazaretě  kurzy přípravy snoubenců, na přednášky v 19:30, které
jsou každé dva týdny (15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5.), jste srdečně
zváni. První přednáška byla ve středu 15.2. Snoubencům jsou nabídnuty přednášky a
skupinky s manželskými páry, ostatním (svobodným i manželům) pouze přednášky. 

 Můžete si vzít a odnést domů farní zprávy na měsíc únor. 
 Jedna mladá rodina hledá pronájem bytu (velikost cca 2+kk), pokud byste někdo o

nějaké možnosti věděli, prosím ozvěte se P. Vojtěchovi. 
 Dnešní sbírka je jednou z účelových, „Svatopetrský haléř“.
 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 19.2. – 7. neděle v mezidobí 
 Úterý 21.2. – Nezávazná památka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve 
 Středa 22.2. – Svátek Stolce svatého apoštola Petra 
 Čtvrtek 23.2. – Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 
 Neděle 26.2. – 8. neděle v mezidobí 
 Stručné životopisy svatých: www.ebreviar.cz 

http://www.ebreviar.cz/

