
2. neděle velikonoční (in albis) (A)   23.4.2017
OHLÁŠKY 

 Chtěl bych moc poděkovat vám všem, kteří jste se podíleli na službě v naší farnost
během Velikonoc,  kostelnicím, ministrantům, zpěvákům a čtenářům, varhaníkům,
vám, kteří jste pomáhali s úklidem, vám, kteří jste pomohli s hlídáním kaple i kostela,
s občerstvením po vigilii a zkrátka a dobře vám všem, kteří jste se jakkoliv zapojili. 

 Neofyté se svými kmotry se dnes účastní mše svaté v katedrále od 10:00. 
 Srdečně zveme dnes v neděli na další  farní oběd. V případě účasti se prosíme pro

zjednodušení organizace ozvěte se p. Krejbichové, p. Chalupové nebo P. Vojtěchovi.
Předem děkujeme vám všem, kteří se podílíte na přípravě, průběhu a úklidu. 

 Tento týden bude náboženství a další katechetcký program od jako obvykle: 
◦ V pondělí večer setkání nad katechismem s P. Stanislavem. 
◦ V pondělí, úterý a ve středu náboženství dětí jako obvykle. 
◦ V úterý od 19:00 setkání neofytů a katechumenů i zájemců o prohloubení víry. 
◦ V úterý po mši sv. od 19:00 zkouška sboru. 

 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.
Srdečně zveme ve středu 26.4. na přednášku nazvanou Manželská láska a sexualita,
přednášejícími budou manželé Irena a Jiří Mácovi. 

 V sobotu 29.4. v kostele sv. Jakuba chtějí uzavřít církevní sňatek snoubenci Vladislav
Knižka a Darya Balzhik, obřad se mší svatou začne v 15:00. 

 Předem avizujeme, že dá-li Bůh, v úterý 16. května bude požehnána restaurovaná
socha sv. Jana Nepomuckého na Kostelním náměst, na mši svatou a na požehnání
přijede otec biskup Mons. Karel Herbst. 

 Můžete si vzít a odnést domů farní zprávy na měsíc duben. 
 Dnešní farní káva v Nazaretě se bude podávat po farním obědě, zveme. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 23.4. – Druná neděle velikonoční – „in albis“. 
 Pondělí 24.4. – Nezávazná památka sv. Jiří, mučedníka 
 Pondělí 24.4. – Nezávazná památka sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka 
 Pondělí 24.4. – Vyžadují-li to okolnosti, lze slavit i votivní mši sv. ke sv. Vojtěchovi 
 Úterý 25.4. – Svátek sv. Marka, evangelisty 
 Pátek 28.4. – Nezávazná památka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka 
 Pátek 28.4. – Nezávazná památka sv. Ludvíka Marie Grignona z Montfortu, kněze 
 Sobota 29.4. – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve 
 Neděle 30.4. – 3. neděle velikonoční 


