
2. neděle postní (A)   12.3.2017
OHLÁŠKY 

 Ve středu se uskutečnilo farní setkání s otcem generálním vikářem, děkujeme všem,
kteří jste se podíleli na jeho přípravě, průběhu i úklidu. 

 Tento  týden jsou  jarní  prázdniny  (Prahy  1-5),  proto  odpadne náboženství  dětí a
nebude ani zkouška pěveckého sboru v úterý. Aktivity, které budou i tento týden: 
◦ V pondělí po mši svaté bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem. 
◦ V úterý bude po mši sv. od 19:00 setkání katechumenů a všech dalších zájemců

o prohloubení křesťanské víry s P. Vojtěchem. 
◦ Ve středu bude další přednáška z cyklu  přípravy snoubenců, tentokrát na téma

Konflikty a jejich řešení, přednášejícím bude P. MUDr. Mgr. Jiří Korda. Srdečně
zveme.  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 farníkům. Snoubencům jsou nabídnuty
přednášky a navazující skupinky. 

 V pátek při mši svaté přijmou naši katechumeni vyznání víry – jde o svěření jednoho
z pokladů církve,  symbola (označení  pro vyznání  víry),  podpořme je  všichni  svou
účastí i modlitbou. 

 V pátek a v neděli se společně modlíme pobožnost křížové cesty, v pátek od 17:30
v kostele v Kunraticích a v neděli od 10:30 v kostele v Hrnčířích. 

 Příští neděli bude mít vietnamská komunita mši svatou již v 11:00 v kostele, a to ke
cti svého hlavního patrona, sv. Josefa. 

 Jedna mladá rodina hledá pronájem bytu (velikost cca 2+kk), pokud byste někdo o
nějaké možnosti věděli, prosím ozvěte se P. Vojtěchovi. 

 Ve středu slaví své kulaté narozeniny náš varhaník Karel Holna, srdečně mu při této
příležitosti blahopřejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání. 

 Srdečně zveme mladé ženy ve věku 15-25 let na setkání Corageous heart, který se
uskuteční 17.-19.3., více informací na www.centrumnazaret.cz 

 Bohoslovci do Arcibiskupského semináře zvou na duchovní víkend 24.-26.3. všechny
mladé muže ve věku 15-30 let. Jde o krásnou možnost opustit každodenní ruch a
ponořit se v seminárním prostředí do ticha a modlitby. 

 Předběžně avizujeme, že v sobotu 25.3. se uskuteční duchovní obnova pod vedením
P. Stanislava, využijme této příležitosti k zastavení se, načerpání nových podnětů pro
prožívání postní doby a pro přípravu na Velikonoce. Všichni jste srdečně zváni. 

 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. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 12.3. – 2. neděle postní 
 Pondělí 13.3. je výroční den zvolení papeže Františka, pamatujme na něj v modlitbě.
 Neděle 19.3. – 3. neděle postní 
 Stručné životopisy svatých: www.ebreviar.cz 

http://www.centrumnazaret.cz/
http://www.ebreviar.cz/

