
3. neděle velikonoční 15. 4. 2018
OHLÁŠKY 

 Tento víkend je v Nazaretě poslední, tedy 4. víkend 3. ročníku Animátorského kurzu,
kterého se účastní přes 20 lidí. Prosíme o vzájemnou modlitbu účastníků a farníků. 

 Mši svatou v 9:30 bude sloužit pan kardinál Dominik Duka, který předá úspěšným
absolventům potvrzení o absolvování kurzu. 

 Dnes v neděli bude setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě v 17:00. 
 Tento týden bude program ve farnosti následující: 

◦ Náboženství v pondělí a úterý bude jako obvykle, setkání neofytů v úterý nebude.
◦ Katechismus v pondělí a adorace po mši sv. ve čtvrtek budou jako obvykle. 

 Ve středu v 19:30 zveme v rámci přednášek pro snoubence na přednášku Děti a my,
odpovědné rodičovství, přednášejícími budou manželé Jan a Zuzana Mlezivovi. 

 Příští neděli 22. 4. bude farní oběd ve 12:30. Srdečně jste zváni. Kvůli organizaci se
prosím přihlašujte u P. Vojtěcha; jde o to,  abychom rámcově věděli,  pro kolik lidí
uvařit, a mohli spolu s dobrovolníky vše potřebné připravit. 

 Příští neděli bude setkání biřmovanců v 17:00 v Nazaretě. 
 V pátek 27. 4. při mši sv. ve 14:00 uzavřou manželství Veronika Sutnarová a Jindřich

Mynařík. Podpořme snoubence svou modlitbou. 
 Od 28. odpoledne do 29. 4. dopoledne proběhne pro děti z farnosti akce, nazvaná

Noc v Nazaretě,  kterou připravují  P.  Vojtěch a katecheté farnosti. Srdečně zveme
všechny děti od 3. do 9. třídy k účasti. Více na plakátcích a přihlašování u P. Vojtěcha.

 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 5.500 Kč a v Hrnčířích 2.756 Kč. Děkujeme. 
 Dnešní neděli je mimořádná účelová sbírka na pomoc obyvatelům zemí Středního a

Blízkého východu, kteří po návratu začínají znovu budovat své domovy. Biskupové
vydali při této příležitosti výzvu, kterou najdete na webu. 

 Připomínáme slavnostní  přivítání ostatků kardinála Berana, které budou následně
uloženy v naší pražské katedrále. Více informaci v pastýřském listě, který jsme četli
minulou neděli, a na plakátcích. 

 Postrádáme Nedělní lekcionář B, pokud jste ho někdo viděli, prosíme o informaci. 
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc duben. 
 Po mši sv. v 9:30 jste zváni na farní kávu, tentokrát do prostor staré fary. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 15. 4. – 3. neděle velikonoční 
 Sobota 21. 4. – Nezávazná památka sv. Anselma, biskupa a učitele církve 
 Neděle 22. 4. – 4. neděle velikonoční 


