Svátek Křtu Páně

13. 1. 2019

OHLÁŠKY
 Tento víkend je v Nazaretě 9. víkend LIFTu, kterého se účastní cca 45 mladých lidí,
prosíme o vzájemnou modlitbu účastníků LIFTu a farníků.
 Dnes je Svátek Křtu Páně, kterým končí doba vánoční.
◦ Při mši svaté v 9:30 bude pokřtěna Ronja Valtová.
◦ Při mši svaté ve 14:00 bude pokřtěn Matyáš Rathaus.
 Program ve farnosti bude tento týden již obvyklý.
◦ V pondělí katechismus v 19:00.
◦ V pondělí a v úterý náboženství dětí podle rozvrhu.
◦ V úterý příprava ke svátostem dospělých v 19:00.
◦ V úterý setkání pěveckého sboru v 19:00.
◦ Adorace s písněmi, které bývaly doposud ve 21:00, budou od tohoto úterý již ve
20:00 v kostele, srdečně zveme ke společné modlitbě.
 Tuto středu začne druhý cyklus historických přednášek, srdečně zveme na první z
nich ve středu v 19:00 na téma Osvícenství a české země, přednášejícím bude náš
jáhen Jaroslav. Témata všech přednášek jsou na webu.
 V sobotu v 10:30 bude v kostele sv. Jakuba zádušní mše svatá za zemřelého pana
Antonína Zápotockého.
 Příští neděli bude setkání farnosti v Hrnčířích v 17:00 v Baráčnické rychtě.
 Ještě jednou děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu farního oběda.
 V druhé polovině ledna proběhne Světové setkání mladých lidí se svatým otcem
Františkem v Panamě, prosím pamatujme na toto setkání i účastníky v modlitbě.
 Srdečně zveme na víkendovku v Nazaretě pro mladé 12-18 let, která se uskuteční o
víkendu 25.-27.1., plakátek je na nástěnce a přihlašování na webu.
 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 8.034 Kč, sbírka v Hrnčířích 1.685 Kč.
 Také letos jsme se zapojili do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá arcidiecézní charita.
Více informací u p. Drahuše Krausové. Děkujeme p. Krausové za koordinaci a také
děkujeme všem, kteří se zapojili nebo finančně přispěli.
 Na nástěnkách a na farním webu si můžete přečíst výsledek diskuse pastorační rady
ohledně ujednocení postojů při bohoslužbách.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc leden.
 Srdečně zveme na setkání a farní kávu po mši svaté v 9:30.

KALENDÁŘ
 Neděle 13. 1. – Svátek Křtu Páně
 Čtvrtek 17. 1. – Památka sv. Antonína, opata
 Pátek 18. 1. – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
◦ od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů
 Neděle 20. 1. – 2. neděle v mezidobí

