
4. neděle postní (A)   26.3.2017
OHLÁŠKY 

 Tento víkend je v Nazaretě setkání slovenského společenství. 
 Dnes při mši svaté v 9:30 budou mít naši katechumeni druhé skrutinium, obřad, kdy

se společně za katechumeny modlíme, pamatujme na ně i v osobní modlitbě. 
 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. 

 V pondělí od 19:00 se uskuteční setkání katechetů, s případnými podněty se prosím
obracejte na P. Vojtěcha nebo naše katechety. 

 Ve středy jednou za 14 dní jsou přednášky z cyklu přípravy snoubenců (termíny jsou
15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5.), na přednášky jsou zváni i farníci.
Tuto středu bude přednáška s názvem Rodiče, přátelé a my, přednášejícími budou
manželé Farionovi. Snoubencům jsou nabídnuty přednášky a navazující skupinky. 

 V pátek při mši svaté bude našim katechumenům svěřena modlitba Otčenáš – jde o
svěření jednoho z pokladů církve, 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. 

 Srdečně zveme mladé lidi 12-18 let na víkendovku do Nazareta na 31.3.-2.4. Více na
plakátku a přihlašování on-line na webu centra Nazaret i webu farnosti. 

 V pátek a sobotu zveme mladé na Světový den mládeže v pražské arcidiecézi. Jde o
příležitost pro vzájemné setkání a společnou modlitbu v rámci celé naší diecéze. Více
informací na plakátku a na webu www.adcm.cz, resp.  www.sdmpraha.webnode.cz.
Všichni jste srdečně zváni na páteční modlitbu ve stylu Taizé, která bude v pátek ve
20:00 v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech, a na mši svatou
s otcem kardinálem, která bude v sobotu od 9:30 v kostele sv. Ludmily v Praze na
Vinohradech. Při této příležitosti náš pan kardinál napsal také pastýřský list … 

 Kdo z vás nemáte, můžete si vzít a odnést domů farní zprávy na měsíc březen. 
 Dnešní sbírka bude věnována na charitní činnost v arcidiecézi. 
 Srdečně zveme na farní kávu a setkání do Nazareta po druhé mši sv. v Kunraticích.

V rámci setkání je možné také využít nabídky k půjčení knih z farní knihovničky. 
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