8. neděle v mezidobí (A)

26.2.2017

OHLÁŠKY
 Dnes vyvrcholilo v Olomouci 5. Celostátní fórum mládeže, děkujeme za modlitby za
jeho zdárný průběh.
 Do konce února budou všednodenní mše sv. v kapli na faře, od 1.3., tedy od začátku
doby postní, budou mše svaté opět v kostele.
 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 je POPELEČNÍ STŘEDA, kterou začíná doba postní, mše sv. s udělováním
popelce bude v kostele sv. Jakuba v 18:00. Popeleční středa je také dnem přísného
postu (půst zdrženlivosti a půst újmy).
 Srdečně zveme na další přednášku z cyklu přípravy snoubenců, která se uskuteční ve
středu 1.3. od 19:30 v Nazaretě. Tématem bude Psychologie partnerského vztahu,
přednášejícím bude P. MUDr. Mgr. Jiří Korda. Přednášky jsou každé dva týdny (15.2.,
1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5.) a jsou otevřené i zájemcům z řad farníků.
Snoubencům jsou nabídnuty přednášky a navazující skupinky.
 Středeční farní setkání bude až druhou středu v měsíci 8.3. a zúčastní se ho také
generální vikář naší arcidiecéze. Srdečně zveme.
 Ve čtvrtek 2.3. bude kromě obvyklé farní mše i mše sv. v Alzheimer home od 15:00.
 Ve čtvrtek 2.3. od 19:00 v Nazaretě se uskuteční setkání ekonomické rady farnosti.
 V pátek 3.3. bude od 14:00 v kostele sv. Jakuba rozloučení s Annou Vaňkovou, roz.
Herovou. Přijďme doprovodit naši zemřelou na její poslední cestě.
 Pátek je první v měsíci, po mši sv. bude prvopáteční požehnání.
 V sobotu 4.3. slaví své narozeniny náš výpomocný duchovní P. Ctirad, pamatujme
na něj ve svých modlitbách.
 Příští neděli budou přijati mezi čekatele křtu naši katechumeni.
 Jedna mladá rodina hledá pronájem bytu (velikost cca 2+kk), pokud byste někdo o
nějaké možnosti věděli, prosím ozvěte se P. Vojtěchovi.
 Můžete si vzít a odnést domů farní zprávy na měsíc březen.
 Srdečně zveme opět na farní kávu a setkání do Nazareta. V rámci setkání je možné
také využít nabídky k půjčení knih z farní knihovničky.
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