
7. neděle v mezidobí 24. 2. 2019

OHLÁŠKY 
 Tento víkend probíhá v Nazaretě 10. víkend LIFTu, prosíme o vzájemnou modlitbu

účastníků za naši farnost a farníků za účastníky i organizátory LIFTu. 

 Prosím pamatujme také v modlitbě na nemocného P. Stanislava. 

 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. 

◦ Ve středu v 19:00 v Nazaretě zveme na další historickou přednášku, a to na téma
Církev a komunistický režim, přednášejícím bude jáhen Jaroslav. Témata všech
přednášek jsou na webu. 

◦ Pátek bude první v měsíci, po mši sv. bude prvopáteční eucharistické požehnání. 

◦ V sobotu bude mše sv. v 17:00, nikoliv v 8:00 ráno. 

 Příští neděli v 15:00 v kostele sv. Jakuba bude pokřtěna Bára Dana Dřevíkovská. 

 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 7.811 Kč a v Hrnčířích 1.398 Kč. Děkujeme.
Sbírka této neděle je jedna z účelových, a to tzv. „Haléř sv. Petra“. 

 O víkendu 8.-10. 3. srdečně zveme na další tematickou víkendovku pro mladé od 12
do 18 let do Nazareta. Víkendovka nese název Odolej, plakátek je na vývěskách a na
webu a přihlašování on-line. 

 Pan kardinál vydal slovo studující mládeži o možnosti studia na KTF UK a výzvu pro
mladé muže, kteří by vnímali povolání ke kněžství. Celý text výzvy je k dispozici na
webu farnosti. 

 Jsou k dispozici farní zprávy, 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. 

 Dovolujeme si připomenout, že půl hodiny přede mší svatou se modlíme růženec. Je
dobré, když růženec skončí několik minut před vlastním začátkem bohoslužby, aby
chvíli před začátkem bohoslužby bylo již ticho k osobní přípravě ke slavení liturgie.
Tedy v praxi by bylo dobré, abychom během vyzvánění zvonů 2 minuty přede mší
sv. již zůstali v tichém usebrání. 

 Dnes po mši svaté opět zveme na farní kávu a přátelské setkání. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 24. 2. – 7. neděle v mezidobí 

 Neděle 3. 3. – 8. neděle v mezidobí 


