
4. neděle v mezidobí 28. 1. 2018
OHLÁŠKY 

 Tento víkend v Nazaretě probíhá třetí víkend Liftu. Prosíme o vzájemnou modlitbu
účastníků a týmu Liftu za farnost a farníků za Lift. 

 V úterý 23. 1. jmenoval Svatý otec František novým pomocným biskupem pražské
arcidiecéze dosavadního generálního vikáře Mons. ThLic. Ing. Zdenka Wasserbauera
Th.D. Pamatujme na našeho nového pomocného biskupa v modlitbě. 
◦ Více na www.apha.cz/2018/oznameni/novy-pomocny-biskup. 

 Program ve farnost 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. 

 Srdečně zveme na  setkání farnost 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. 

 Ve čtvrtek 1. 2. bude mše sv. v Alzheimer home v 15:00. 
 Pátek je první v měsíci, po mši sv. bude prvopáteční eucharistcké požehnání. 
 V sobotu v 11:00 bude v kostele sv. Jakuba zádušní mše sv. za Petra Klešťáka. 
 Příští neděli bude další setkání biřmovanců v 17:00. 
 Také letos jsme se zúčastnili Tříkrálové sbírky, kterou pořádala arcidiecézní charita.

V naší farnosti se letos vybralo celkem 51.027 Kč a prostředky byly vloženy na účet
Charity. Pro srovnání, v minulém roce se v naší farnosti vybralo 36.308 Kč. Děkujeme
ještě jednou všem, kteří se zapojili do koledování, i těm, kteří přispěli svými dary, a
také paní Drahuši Krausové, která za naši farnost sbírku koordinovala. Podrobně si
můžete výsledky prohlédnout na www.trikralovasbirka.cz/vysledky/. 

 Předběžně zveme na  setkání mladých lidí  a řeholníků,  nazvané „Jsme odvážní?“
Setkání se uskuteční v úterý 6. 2. v kostele Panny Marie Sněžné. Po mši svaté v 18:00
v tamějším kostele bude následovat další program a možnost setkání mladých lidí a
řeholníků. Více na plakátcích. 

 Jsou k dispozici farní zprávy na únor. 
 U bočního vchodu v kunratickém kostele jsou také Katolický týdeník a další tiskopisy.
 Sbírky minulé neděle činily v Kunraticích 3.399 Kč a v Hrnčířích 1.640 Kč. Děkujeme. 
 Po mši sv. v 9:30 jste zváni na farní kávu do Nazareta. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 28. 1. – 4. neděle v mezidobí 
 Středa 31. 1. – Památka sv. Jana Boska, kněze 
 Pátek 2. 2. – Svátek uvedení Páně do chrámu (Hromnice) 
 Sobota 3. 2. – Nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 
 Sobota 3. 2. – Nezávazná památka sv. Ansgara, biskupa 
 Neděle 4. 2. – 5. neděle v mezidobí 

http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
http://www.apha.cz/2018/oznameni/novy-pomocny-biskup

