6. neděle v mezidobí

17. 2. 2019

OHLÁŠKY
 Tyto dny v Nazaretě probíhá seminář Otcovo Srdce, kterého se účastní cca 60 lidí,
prosíme účastníky semináře o modlitbu za naši farnost a centrum mládeže a farníky
o modlitbu za pořadatele i účastníky semináře.
 Dnes se uskuteční setkání farnosti v Hrnčířích v 17:00 v Baráčnické rychtě.
 Program ve farnosti bude tento týden následující:
◦ V pondělí v 19:00 katechismus nebude.
◦ V pondělí a v úterý bude náboženství dětí jako obvykle.
◦ V úterý příprava ke svátostem dospělých v 19:00.
◦ V úterý adorace s písněmi ve 20:00 v kostele, srdečně zveme k modlitbě.
◦ V úterý budou mše svaté v 7:15 a v 18:00.
◦ Ve středu v 19:00 v Nazaretě zveme na další historickou přednášku, a to na téma
Nacismus a náboženský život, přednášejícím bude jáhen Jaroslav. Témata všech
přednášek jsou na webu.
◦ Ve čtvrtek ve 20:00 v Nazaretě se uskuteční setkání pastorační rady farnosti.
◦ V sobotu bude mše sv. v 17:00, nikoliv v 8:00 ráno.
 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 4.347 Kč a v Hrnčířích 1.130 Kč. Děkujeme.
Sbírka příští neděle bude jedna z účelových, a to tzv. „Haléř sv. Petra“.
 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.
 Náš otec kardinál i biskupský vikář pro diakonii P. Jan Balík vyslovili poděkování za
účast na Tříkrálové sbírce všem, kteří se jakkoliv zapojili nebo přispěli – celkem se
letos vybralo v naší arcidiecézi do téměř dvou tisíc pokladniček 7.793.276 Kč. Celé
znění poděkování je k nahlédnutí na webu farnosti. Jak bylo již ohlášeno během
ledna, v naší farnosti se vybralo v rámci Tříkrálové sbírky letos 58.696 Kč (minulý rok
to bylo 51.027 Kč) a prostředky byly odevzdány Arcidiecézní charitě.
 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.
 Dnes po mši svaté v 9:30 setkání a farní káva výjimečně nebude.

KALENDÁŘ





Neděle 17. 2. – 6. neděle v mezidobí
Pátek 22. 2. – Svátek Stolce svatého apoštola Petra
Sobota 23. 2. – Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
Neděle 24. 2. – 7. neděle v mezidobí

