3. neděle velikonoční (A)

30.4.2017

OHLÁŠKY
 Tento víkend je v Nazaretě další animátorský víkend, od odpoledne do zítřejšího
večera bude setkání v rámci lídrovského kurzu, pamatujme na mladé v modlitbě.
 Minulou neděli jsme měli společný farní oběd v Nazaretě, chtěl bych poděkovat vám
všem, kteří jste se podíleli na přípravě oběda, pomáhali s obsluhou i během úklidu.
 Tento týden bude náboženství a další katechetický program:
◦ V pondělí večer setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
◦ V úterý a ve středu náboženství dětí jako obvykle, v pondělí náboženství nebude.
◦ V úterý v 19:00 setkání neofytů a katechumenů i zájemců o prohloubení víry.
◦ V úterý v 19:00 zkouška sboru, v pátek v 17:00 zkouška rytmické kapely nebude.
 Tuto středu v 16:00 bude uložena urna p. Jaroslavy Jirákové na hrnčířském hřbitově.
 Tuto středu od se uskuteční farní setkání v Nazaretě od 19:00, v rámci setkání bude
přednáška / zamyšlení o mariánském zjevení ve Fatimě. Srdečně na toto setkání
zveme, zvláště díky 100. výročí zjevení ve Fatimě. Hostem bude P. Pavel Dokládal.
 Ve čtvrtek bude kromě obvyklé mše sv. i bohoslužba v Alzheimer home v 15:00.
 Pátek je první v měsíci, po mši svaté bude prvopáteční požehnání (nikoliv májová).
 V sobotu bude mše sv. v Kunraticích až v 9:15, do našeho společenství zavítají věřící
z Vlašimi a Velíše u Vlašimi, jste také srdečně zváni na mši i přátelské setkání.
 Příští neděli bude při mši sv. v 9:30 pokřtěná Adina Laňková.
 Srdečně zveme všechny mladé ve věku 12-18 let na víkendovku nazvanou naHoru,
která se uskuteční 12.-14.5., více na plakátku a na webu www.centrumnazaret.cz.
 Srdečně zveme všechny farníky k pouti na Svatou Horu za nová kněžská a řeholní
povolání 13.5. Pojedeme objednaným autobusem, odjezd 13.5. v 8:00 od Nazareta,
návrat v odpoledních hodinách. Prosím přihlaste u P. Vojtěcha. Využijme hojně této
možnosti modlitby a pouti za nová povolání v naší arcidiecézi i naší zemi.
 Na svátek sv. Jana Nepomuckého, v úterý 16.5., bude na Kostelním nám. požehnána
restaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého, na mši svatou a na požehnání přijal
pozvání biskup Mons. Karel Herbst. Jste zváni na mši, žehnání i následné pohoštění.
 Můžete si vzít a odnést domů farní zprávy na měsíc květen.
 Po mši sv. v 9:30 zveme na obvyklou farní kávu v Nazaretě.

KALENDÁŘ









Neděle 30.4. – 3. neděle velikonoční
Pondělí 1.5. – Nezávazná památka sv. Josefa, Dělníka
Úterý 2.5. – Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Středa 3.5. – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Sobota 6.5. – Nezávazná památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Neděle 7.5. – 4. neděle velikonoční (neděle Dobrého pastýře)
Týden od 30. dubna do 7. května je týdnem modliteb za nová duchovní povolání.
V květnu se po mších svatých modlíme „májovou pobožnost“, litanie k Panně Marii.

