3. neděle postní

4. 3. 2018

OHLÁŠKY
 Dnes má své kulaté narozeniny P. Ctirad V. Pospíšil, z účasti na dnešním společném
slavení mše sv. se ale omlouvá. Přejeme mu a vyprošujeme vše nejlepší, pamatujme
na něj prosím ve svých modlitbách. P. Ctirad se také modlí za nás a za naši farnost.
 Tento víkend je v Nazaretě 4. víkend Liftu, prosíme o vzájemnou modlitbu farníků a
účastníků kurzu i přípravného týmu.
 Dnes při mši sv. v 9:30 je první skrutinium naší katechumenky Veroniky Sutnarové.
Podpořme ji prosím svou modlitbou.
 Dnes bude další setkání biřmovanců v 17:00 v Nazaretě.
 Z pátku na sobotu bude probíhat z iniciativy papeže Františka na celém světě akce
24 hodin pro Pána, je možné se zúčastnit v kostele Panny Marie Sněžné v Praze na
Můstku. Více informací na plakátcích a na webu.
 Tuto sobotu 10. 3. bude brigáda na farní zahradě v Nazaretě, a to od 14:30. Prosíme
moc o vaši pomoc. Brigáda by neměla trvat déle než 1,5 hodiny. Na brigádu si prosím
vezměte, pokud máte, pracovní rukavice a kolečko (v případě, že máte kolečko a
můžete si ho přivézt s sebou, se prosím ozvěte P. Vojtěchovi).
 Tento týden bude ostatní 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.
 Srdečně zveme všechny mladé ve věku 12-18 let na další víkendovku do Nazareta,
tentokrát nazvanou slovem „Poušť“. Plakátky jsou na nástěnkách a přihlašování na
webu farnosti i centra pro mládež.
 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 21. 2., 28. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 11. 4., 18. 4. a 25. 4. jsou srdečně zváni i
farníci. Tuto středu bude přednáška nazvaná „Konflikt a jeho řešení“, přednášejícím
bude P. Mgr. MUDr. Jiří Korda.
 Sbírka minulé neděle (jedna z účelových sbírek, a to na „Svatopetrský haléř“) činila
v Kunraticích 8.571 Kč a v Hrnčířích 2.362 Kč. Děkujeme.
 Sbírka příští neděle bude také účelová, a to na charitní činnost v arcidiecézi.
 Po mši sv. v 9:30 jste zváni na farní kávu do Nazareta.

KALENDÁŘ
 Neděle 4. 3. – 3. neděle postní
 Neděle 11. 3. – 4. neděle postní

