4. neděle postní

11. 3. 2018

OHLÁŠKY
 Tento víkend probíhá v Nazaretě víkendovka pro mladé lidi 12-18 let Poušť, prosíme
o vzájemnou modlitbu farníků a účastníků víkendovky.
 Včera proběhla vyklízecí brigáda na farní zahradě, děkujeme 3 farníkům i všem cca
60 víkendovákům, kteří přiložili ruku k dílu.
 Tento týden bude ostatní 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 středu srdečně zveme na setkání nového společenství nejen pro seniory, a to od
16:00. Více informací u P. Vojtěcha.
 Ve středu po mši svaté v cca 18:45 se uskuteční setkání pastorační rady farnost.
 Ve čtvrtek slaví narozeniny náš pan varhaník Karel Holna, přejeme mu vše nejlepší,
především hojnost Božího požehnání i radosti z varhanní hry.
 V pátek při mši svaté bude obřad předání modlitby Otčenáš naší katechumence.
 Příští neděli při mši sv. v 9:30 bude třetí skrutnium naší katechumenky Veroniky
Sutnarové. Podpořme ji prosím svou modlitbou.
 Příští neděli bude další setkání biřmovanců v 17:00 v Nazaretě.
 Příští neděli je také setkání farnost v Hrnčířích v Baráčnické rychtě.
 Během postní se společně modlíme křížové cesty, a to v Kunraticích v pátky v 17:30
a v Hrnčířích v neděle v 10:30.
 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 „Rodiče, přátelé a my“, přednášejícími
budou manželé Lenka a Roman Farionovi.
 V sobotu před Květnou neděli 24. 3. se na Náměstí Míru uskuteční setkání mladých
lidí v rámci celé diecéze (SDM v pražské arcidiecézi dříve nazývané diecézní setkání
mládeže), všichni mladí křesťané jsou zváni a vítáni.
 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 4.912 Kč a v Hrnčířích 2.063 Kč. Děkujeme.
 Sbírka této neděle je účelová, a to na charitní činnost v arcidiecézi.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc březen a rozpis velikonočních bohoslužeb.
 Po mši sv. v 9:30 jste zváni na farní kávu do Nazareta.

KALENDÁŘ
 Neděle 11. 3. – 4. neděle postní
 Úterý 13. 3. – Výroční den zvolení papeže Františka
 Neděle 18. 3. – 5. neděle postní

