4. neděle v mezidobí

3. 2. 2019

OHLÁŠKY
 Zdravotní stav P. Stanislava je již lepší, nicméně stále je v nemocnici Pod Petřínem.
Prosím, pamatujme na něho v modlitbě.
 Dnes v 15:00 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěn Daniel Petr Wohl.
 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.
◦ V úterý bude česká mše svatá v 7:30 ráno, v 18:00 bude vietnamská mše sv.
 V pondělí a v úterý se v Nazaretě bude konat setkání s cílem reflektovat dokument,
který vznikl v návaznosti na Synodu o mládeži v Římě minulý podzim. Setkání se
zúčastní i otcové biskupové Tomáš Holub a Pavel Posád a další přihlášení účastníci.
 Tuto středu zveme na setkání farnosti, na které jsou také pozváni kněží, kteří jako
kněží nebo jáhni působili v naší farnosti. Společná mše sv. bude v 18:00 v kostele,
poté bude následovat setkání v Nazaretě. Pokud přinesete drobné občerstvení ke
společnému stolu (chlebíčky, buchtu, atd.), bude to vítáno, je samozřejmě možné
také přijít jen tak.
 Čtvrtek je první v měsíci, kromě obvyklé mše svaté v 18:00 v kostele bude také mše
svatá ve 14:00 v Alzheimer Home, Urešova 1757, Praha 4.
 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.
 V sobotu v 10:00 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěn Samuel Gabriel Zygula.
 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 4.988 Kč a v Hrnčířích 1.120 Kč. Děkujeme.
 Jsou k dispozici farní zprávy na únor, upozorňujeme zejména na oddíl „zapište si do
diáře“, kde jsou vypsané termíny důležitých událostí nejen ve farnosti.
 Srdečně zveme na setkání a farní kávu po mši svaté v 9:30.

KALENDÁŘ







Neděle 3. 2. – 4. neděle v mezidobí
Úterý 5. 2. – Památka sv. Agáty, panny a mučednice
Středa 6. 2. – Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Pátek 8. 2. – Nezávazná památka sv. Jeronýma Emilianiho
Pátek 8. 2. – Nezávazná památka sv. Josefiny Bakhity, panny
Neděle 10. 2. – 5. neděle v mezidobí

