
5. neděle v mezidobí 10. 2. 2019
OHLÁŠKY 

 Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu setkání farnosti tuto středu.

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

 Zdravotní stav P. Stanislava je již lepší, nicméně stále je v nemocnici Pod Petřínem.
Prosím, pamatujme na něho v modlitbě. 

 Program ve farnosti bude tento týden následující: 

◦ V pondělí v 19:00 katechismus nebude. 

◦ V pondělí a v úterý bude náboženství dětí nebude, jsou jarní prázdniny. 

◦ V pondělí je světový den nemocných, při mši sv. v 18:00 bude udělována svátost
pomazání nemocných. Svátost mohou přijmout ti katoličtí křesťané, kteří jsou
vážněji nemocní nebo na které tíživěji doléhá stáří. Je také vhodné před přijetím
svátosti nemocných slavit  svátost smíření a při  mši svaté přijmout eucharistii.
Pamatujme také na všechny naše nemocné v modlitbě. 

◦ 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 19:00 v Nazaretě zveme na další historickou přednášku, a to na téma
Stát a církev v období první republiky, přednášejícím bude jáhen Jaroslav. Témata
všech přednášek jsou na webu. 

 V sobotu bude mše sv. v 18:00, nikoliv v 8:00 ráno. 

 Příští neděli se uskuteční setkání farnosti v Hrnčířích v 17:00 v Baráčnické rychtě. 

 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 4.691 Kč a v Hrnčířích 1.450 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. 

 Připomínáme možnost nechávat si zasílat nedělní farní ohlášky emailem, v případě
zájmu využijte přihlašovací formulář na webových stránkách farnosti. Ohlášky pak
budete dostávat v neděli v 8:00 přímo do vaší emailové schránky. 

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

KALENDÁŘ 
 Neděle 10. 2. – 5. neděle v mezidobí 

 Pondělí 11. 2. – Nezávazná památka Panny Marie Lurdské 

 Pátek 15. 2. – Nezávazná památka bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, muč. 

 Neděle 17. 2. – 6. neděle v mezidobí 


