5. neděle v mezidobí

4. 2. 2018

OHLÁŠKY
 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.
 Děkujeme všem, kteří jste se podíleli ve středu na přípravě setkání farnosti a kněží,
kteří dříve v naší farnosti působili jako kněží nebo jáhni.
 Tento víkend je v Nazaretě kurz vaření pro malou skupinu dobrovolníků. Prosíme o
vzájemnou modlitbu účastníků a farníků.
 Dnes bude další setkání biřmovanců v 17:00 v Nazaretě.
 Tento týden jsou jarní prázdniny:
◦ Mše svaté i pondělní katechismus budou jako obvykle.
◦ Náboženství dětí v pondělí ani v úterý nebude.
◦ Setkání katechumenů v úterý nebude.
◦ Adorace s modlitbou nešpor ve čtvrtek po mši sv. jako obvykle.
 Srdečně vás 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.
 Příležitost přijmout svátost nemocných bude v sobotu 10. 2. při mši svaté v 8:00.
Prosíme přihlaste se u P. Vojtěcha.
 V sobotu 10. 2. dopoledne bude již tradiční masopustní průvod, který se během
dopoledne zastaví také v Nazaretě.
 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/.
 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 6.970 Kč a v Hrnčířích 1.943 Kč. Děkujeme.
 Po mši sv. v 9:30 jste zváni na farní kávu do Nazareta.

KALENDÁŘ








Neděle 4. 2. – 5. neděle v mezidobí
Pondělí 5. 2. – Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Úterý 6. 2. – Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Čtvrtek 8. 2. – Nezávazná památka sv. Jeronýma Emilianiho
Čtvrtek 8. 2. – Nezávazná památka sv. Josefiny Bakhity, panny
Sobota 10. 2. – Památka sv. Scholastiky, panny
Neděle 11. 2. – 6. neděle v mezidobí

