
3. neděle v mezidobí 27. 1. 2019
OHLÁŠKY 

 Zdravotní stav P. Stanislava je již lepší, od pondělí rána je P. Stanislav v nemocnici
Pod Petřínem. Prosím, pamatujme na něho v modlitbě. Pokud byste chtěli někdo P.
Stanislava navštívit, bude rád, také na něj prosím pamatujme v modlitbě. 

 Dnes vrcholí Světové setkání mladých lidí se svatým otcem Františkem v Panamě,
vyprošujme hojné duchovní plody tohoto setkání. 

 Tento víkend je v Nazaretě víkendovka pro mladé 12-18 let, prosíme o vzájemnou
modlitbu účastníků a farníků. Příští víkendovka bude 8.-10. 3. 

 Program ve farnosti bude tento týden následující: 

◦ V pondělí v 19:00 katechismus 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. 

◦ V úterý adorace s písněmi ve 20:00 v kostele, srdečně zveme k modlitbě. 

 Tuto středu v 19:30 v Nazaretě zveme na druhou z historických přednášek, a to na
téma Sekularizace náboženství v českých zemích, přednášejícím je jáhen Jaroslav.
Témata všech přednášek jsou na webu. 

 Pátek je první v měsíci, po mši svaté bude prvopáteční eucharistické požehnání. 

 V sobotu bude svátek Uvedení Páně do chrámu, při mši svaté v 8:00 budou žehnány
svíčky hromničky, můžete si přinést své, pro zájemce budou k dispozici. 

 Již nyní s předstihem srdečně zveme na setkání farnosti první středu v únoru, 6. 2.,
při kterém bude možné se setkat s kněžími, kteří jako kněží nebo jáhni v minulosti
působili v kunratické farnosti. Po mši sv. v 18:00 v kostele bude setkání v Nazaretě. 

 Od čtvrtku 7. 2. bude v Nazaretě probíhat kurz přípravy na manželství, přihlašování
je na webu farnosti. Pokud znáte snoubence, kteří plánují svatbu v kostele, můžete
je na kurz pozvat. 

 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 5.568 Kč a v Hrnčířích 1.552 Kč. Děkujeme. 

 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 únor. 

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

KALENDÁŘ 
 Neděle 27. 1. – 3. neděle v mezidobí 

 Pondělí 28. 1. – Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a uč. církve 

 Čtvrtek 31. 1. – Památka sv. Jana Boska, kněze 

 Sobota 2. 2. – Svátek Uvedení Páně do chrámu 

 Neděle 3. 2. – 4. neděle v mezidobí 


