
8. neděle v mezidobí   3. 3. 2019
OHLÁŠKY 

 Tento víkend probíhá v Nazaretě víkend Heliport v návaznosti na letní tábor Runway
s počtem kolem 80 mladých. Prosíme o vzájemnou modlitbu mladých za naši farnost
a farníků za účastníky i tým Runway campu. 

 Prosím pamatujme také v modlitbě na nemocného P. Stanislava. 
 Dnes v 15:00 v kostele sv. Jakuba bude pokřtěna Bára Dana Dřevíkovská. 
 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 čtvrtek bude kromě obvyklé mše sv. v 18:00 i mše ve 14:00 v Alzheimer home.
◦ V sobotu bude mše sv. v 8:00 ráno. 

 Ve středu bude Popeleční středa, mše svatá s udílením popelce bude v Kunraticích
v 18:00. Popeleční středa je dnem přísného postu: půst zdrženlivosti (nejíme maso)
váže křesťany od 14 let věku, půst újmy (nejvýše jednou za den se najíme do sytosti)
váže křesťany, kteří nejsou nemocní, od 18 do 60 let. 

 Popeleční středou začíná 40 denní postní doba přípravy na Velikonoce. 
 Setkání farnosti tuto středu nebude. Namísto setkání se můžeme v tichosti usebrat

a v modlitbě a kajícnosti vstoupit do čtyřicetidenní přípravy na Velikonoce. 
 Příští víkend 8.-10. 3. srdečně zveme na další tematickou víkendovku pro mladé od

12 do 18 let do Nazareta. Plakátek je na vývěskách a na webu a přihlašování on-line.
 Během postní se budeme společně modlit křížové cesty, a to v Kunraticích v pátky

v 17:30 a v Hrnčířích v neděle v 10:30. Pokud byste někdo chtěl aktivněji se zapojit a
vést modlitbu, prosím přihlaste se P. Vojtěchovi. 

 Srdečně zveme mladé ve věku cca 12-16 let k setkávání v rámci nového společenství
mladých v naší farnosti, první setkání bude ve středu 13. 3. v 19:00. 

 Srdečně zveme maminky s dětmi (i malými) k setkávání a modlitbě, den a čas bude
domluven s ohledem na ty, kteří se tohoto setkání budou chtít účastnit.  Zájemci
přihlaste se Markétě Drábikové, marketka.drabikova@gmail.com. 

 Srdečně zveme (nejen) seniory k setkávání seniorů vybrané středy odpoledne, první
setkání bude 13. 3. v 16:00 v Nazaretě. 

 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 5.175 Kč a v Hrnčířích 1.134 Kč. 
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc březen. 
 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. 

 Po mši sv. v 9:30 zveme na farní kávu a přátelské setkání, tentokrát na staré faře. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 3. 3. – 8. neděle v mezidobí 
 Středa 6. 3. – Popeleční středa 
 Neděle 10. 3. – 1. neděle postní 


