
2. neděle v mezidobí 20. 1. 2019
OHLÁŠKY 

 Dnes bude setkání farnosti v Hrnčířích v 17:00 v Baráčnické rychtě. 

 Tento týden byl hospitalizován náš P. Stanislav, ve středu a ve čtvrtek byl na JIP ve
vinohradské nemocnici, od čtvrtku do dneška na lůžkové části chirurgického odd. Od
pondělí rána by měl být P. Stanislav v nemocnici Pod Petřínem. Prosím, pamatujme
na něj v modlitbě. Pokud byste chtěli někdo P. Stanislava navštívit, bude rád, také
na něj prosím pamatujme v modlitbě. 

 Program ve farnosti bude tento týden následující: 

◦ V pondělí katechismus v 19:00 nebude. 

◦ V pondělí a v úterý bude 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,  jsou od minulého týdne již
ve 20:00 v kostele, srdečně zveme ke společné modlitbě. 

 Tuto středu v 19:30 v Nazaretě zveme na druhou z historických přednášek, a to na
téma Marie Terezie, Josef II. a církevní správa, přednášejícím bude jáhen Jaroslav.
Témata všech přednášek jsou na webu. 

 Nyní v druhé polovině ledna probíhá 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
již příští víkend 25.-27.1., plakátek je na nástěnce a přihlašování na webu. 

 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 7.155 Kč, sbírka v Hrnčířích 3.130 Kč. 

 Také letos jsme se zapojili do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá arcidiecézní charita.
Děkujeme p. Krausové za koordinaci a také děkujeme všem, kteří se zapojili nebo
finančně přispěli, v naší farnosti se v rámci Tříkrálové sbírky vybralo letos 58.696 Kč,
minulý rok to bylo 51.027 Kč, prostředky byly odevzdány Arcidiecézní charitě. 

 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc leden. 

 Srdečně zveme na setkání a farní kávu po mši svaté v 9:30. 

KALENDÁŘ 
 Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů 

 Neděle 20. 1. – 2. neděle v mezidobí 

 Pondělí 21. 1. – Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 

 Úterý 22. 1. – Nezávazná památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka 

 Čtvrtek 24. 1. – Památka sv. Františka Saleského, biskupa a uč. církve 

 Pátek 25. 1. – Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola 

 Sobota 26. 1. – Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 

 Neděle 27. 1. – 3. neděle v mezidobí 


