2. neděle v mezidobí

14. 1. 2018

OHLÁŠKY
 Minulou neděli jsme měli společný farní oběd, děkujeme ještě jednou manželskému
společenství a všem, kteří se podíleli na jeho přípravě. Další oběd bude, dá-li Bůh,
22. dubna. Předběžně zveme. Děkujeme také za uklizení vánoční výzdoby.
 Tento víkend je tématická víkendovka pro mladé 12-18 let zBoží, více info na webu
farnosti, prosíme o vzájemnou modlitbu farníků a víkendováků.
 Program ve farnosti bude tento týden obvyklý:
◦ Katechismus v pondělí po mši sv.
◦ Náboženství dětí v pondělí a úterý dle rozvrhu.
◦ Setkání katechumenů a sbor v úterý v 19:00.
◦ Adorace s modlitbou nešpor ve čtvrtek po mši sv.
 Příští neděli odpoledne bude další setkání biřmovanců v 17:00.
 Příští neděli v 17:00 bude setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě.
 V týdnu 18.-25. 1. se zvláště chceme modlit za jednotu křesťanů, prosím pamatujme
na tento úmysl také ve své osobní modlitbě.
 Předběžně zveme na setkání farnosti a kněží, kteří dříve v naší farnosti působili jako
kněží nebo jáhni, a to na středu 31. 1. Po společné mši sv. bude neformální setkání
setkání a pohoštění na faře.
 Také letos jsme se zúčastnili Tříkrálové sbírky, kterou pořádá arcidiecézní charita.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do koledování, i těm, kteří přispěli svými dary.
 Na nástěnce a na webu si můžete prohlédnou informace ohledně Adopce na dálku,
do které jsme se jako farnost zapojili.
 Jsou k dispozici farní zprávy na leden.
 Sbírky minulé neděle činily v Kunraticích 6.515 Kč a v Hrnčířích ?? Kč. Děkujeme.
 Po mši sv. v 9:30 jste zváni na farní kávu do Nazareta.

KALENDÁŘ







Neděle 14. 1. – 2. neděle v mezidobí
Středa 17. 1. – Památka sv. Antonína, opata
Čtvrtek 18. 1. – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Sobota 20. 1. – Nezávazná památka sv. Fabiána, mučedníka
Sobota 20. 1. – Nezávazná památka sv. Šebestiána, mučedníka
Neděle 21. 1. – 3. neděle v mezidobí

