4. neděle velikonoční

22. 4. 2018

OHLÁŠKY
 Tento víkend je v Nazaretě druhý víkend kurzu 7 návyků efektivních lidí pro vedoucí
jednotlivých projektů. Prosíme o vzájemnou modlitbu účastníků a farníků.
 Dnes po mši sv. v 9:30 bude pokřtěná Anežka Marie Straňáková.
 Dnes v neděli 22. 4. je další společný farní oběd ve 12:30. Srdečně jste zváni. Pokud
jste se náhodou ještě nepřihlásili a chcete přijít, učiňte tak ještě u P. Vojtěcha. Již teď
děkujeme všem, kteří se podílíte na přípravě a budete se podílet na průběhu oběda
a také úklidu.
 Dnes bude setkání biřmovanců v 17:00 v Nazaretě.
 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 ve 14:30 bude pohřeb se mší svatou Petra Fanty.
 Ve středu v 19:30 je poslední z přednášek pro snoubence Obsah manželského slibu,
průběh svatebního obřadu, přednášejícím bude P. Michael Špilar.
 V pátek 27. 4. při mši sv. ve 14:00 uzavřou manželství Veronika Sutnarová a Jindřich
Mynařík. Podpořme snoubence svou modlitbou.
 V pátek 27. 4. od 19:00 bude mimořádné setkání pastorační a ekonomické rady.
 V sobotu 28. 4. bude již tradiční akce Otvírání studánek, program začne ve farním
kostele sv. Jakuba ve 12:30.
 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 děti
od 3. do 9. třídy k účasti. Více na plakátcích a přihlašování u P. Vojtěcha.
 Příští neděli 29. 4. bude další setkání biřmovanců v 17:00 v Nazaretě.
 Účelová sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 8.004 Kč. Děkujeme.
 Postrádáme Nedělní lekcionář B, pokud jste ho někdo viděli, prosíme o vrácení.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc duben.
 Farní káva bude dnes až po společném obědě.

KALENDÁŘ









Neděle 22. 4. – 4. neděle velikonoční
Pondělí 23. 4. – Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a muč., hl. patrona naší arcidiecéze
Úterý 24. 4. – Nezávazná památka sv. Jiří, mučedníka
Úterý 24. 4. – Nezávazná památka sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka
Středa 25. 4. – Svátek sv. Marka, evangelisty
Sobota 28. 4. – Nezávazná památka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
Sobota 28. 4. – Nezávazná památka sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze
Neděle 29. 4. – 5. neděle velikonoční

