1. neděle postní

18. 2. 2018

OHLÁŠKY
 Tento víkend je v Nazaretě 3. setkání 3. ročníku Animátorského kurzu, prosíme o
vzájemnou modlitbu farníků a animátorů.
 Dnes při mši svaté v 9:30 bude přijata mezi čekatele křtu katechumenka Veronika
Sutnarová. Podpořme ji prosíme svou modlitbou.
 Dnes bude další setkání biřmovanců v 17:00 v Nazaretě.
 Dnes bude setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě v 17:00.
 Tento týden bude program ve farnosti obvyklý:
◦ Pondělní katechismus bude jako obvykle po mši sv.
◦ Náboženství dětí bude v pondělí a v úterý.
◦ Setkání katechumenů bude v úterý po mši sv.
◦ Adorace s modlitbou nešpor bude ve čtvrtek po mši sv.
 V sobotu budou mše sv. v Kunraticích v 8:00 a v 17:00.
 V sobotu bude v kostele sv. Jakuba pokřtěn Alexandr Knižka v 10:00.
 Popeleční středou jsme vstoupili do 40 denní postní doby přípravy na Velikonoce.
Během postní se budeme společně modlit křížové cesty, a to v Kunraticích v pátky
v 17:30 a v Hrnčířích v neděle v 10:30. Pokud byste někdo chtěl aktivněji se zapojit a
vést modlitbu, prosím přihlaste se P. Vojtěchovi.
 Od 21. 2. bude v naší farnosti probíhat druhý ročník kurzu přípravy snoubenců. Na
tematické přednášky, které budou 21. 2., 28. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 11. 4., 18. 4. a
25. 4., jsou srdečně zváni i všichni farníci. Tuto středu bude přednáška nazvaná „Jak
katolická církev chápe manželství“, přednášejícím bude Mons. Aleš Opatrný.
 Dnes slaví narozeniny P. Benedikt Hudema, přejeme mu a vyprošujeme vše nejlepší,
pamatujme na něj prosím ve svých modlitbách.
 Jsou k dispozici farní zprávy na únor.
 Sbírky minulé neděle činily v Kunraticích 5.340 Kč a v Hrnčířích 1.425 Kč. Děkujeme.
 Po mši sv. v 9:30 jste zváni na farní kávu do Nazareta.
 Na webu farnosti si můžete přečíst pastýřský list pana kardinála týkající se studia na
Teologické fakultě.

KALENDÁŘ
 Neděle 18. 2. – 1. neděle postní
 Čtvrtek 22. 2. – Svátek Stolce svatého apoštola Petra
 Neděle 25. 2. – 2. neděle postní

