
2. neděle postní 25. 2. 2018
OHLÁŠKY 

 Tento víkend se koná v Nazaretě 2. víkend Teologického kurzu, prosíme o vzájemnou
modlitbu farníků a účastníků kurzu. 

 Tento týden bude program ve farnost 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. 

 Ve čtvrtek bude mše sv. v Alzheimer home v 15:00. 
 Pátek je první v měsíci, po mši sv. bude prvopáteční požehnání. V pátek při mši sv.

bude také obřad předání Vyznání víry naší katechumence Veronice. 
 V sobotu budou mše sv. v Kunraticích v 8:00 a v 17:00. 
 Příští neděli při mši sv. v 9:30 bude první skrutnium naší katechumenky. Podpořme

ji prosíme svou modlitbou. 
 Příští neděli bude další setkání biřmovanců v 17:00 v Nazaretě. 
 Během postní se společně modlíme 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. probíhá v naší farnosti 2. 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 „Psychologie
partnerského vztahu“, přednášejícím bude P. Mgr. MUDr. Jiří Korda. 

 Příští neděli má kulaté narozeniny P. Ctrad V. Pospíšil, dá-li Bůh, popřejeme mu po
mši svaté v 9:30. Přejeme mu a vyprošujeme vše nejlepší, pamatujme na něj prosím
ve svých modlitbách. 

 Předběžně avizujeme, že v sobotu 10. 3. bude brigáda na farní zahradě v Nazaretě, a
to od 14:30. Prosíme o vaši pomoc. 

 Sbírky minulé neděle činily v Kunraticích 6.075 Kč a v Hrnčířích 2.299 Kč. Děkujeme. 
 Sbírka této neděle je jedna z účelových, a to tzv. „Svatopetrský haléř“. 
 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 25. 2. – 2. neděle postní 
 Neděle 4. 3. – 3. neděle postní 


