1. neděle postní

10. 3. 2019

OHLÁŠKY
 Tento víkend probíhá v Nazaretě víkendovka pro mladé 12-18 let „Odolej“, prosíme
o vzájemnou modlitbu mladých za naši farnost a farníků za účastníky víkendovky.
 Dnes při mši svaté v 9:30 vstoupí/vstoupili mezi čekatele křtu naši katechumeni Vít
Vančura a Ivan Budej, kteří budou o letošních Velikonocích pokřtěni, biřmování a
poprvé přijmou eucharistii. O letošních Velikonocích dále Martin Rackovský vstoupí
do plného společenství katolické církve, bude biřmován a poprvé přijme eucharistii,
a Roman Valocký přijme poprvé eucharistii. Pamatujme prosíme na tyto naše bratry
v modlitbě a společně je doprovázejme na cestě k přijetí svátostí.
 Program ve farnosti bude tento týden následující:
◦ V pondělí v 19:00 katechismus jako obvykle.
◦ 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 16:00 srdečně zveme (nejen) seniory na setkání seniorů, které bude
vybrané středy odpoledne. Nebude chybět téma, modlitba i setkání.
◦ Ve středu v 17:00 bude v kostele sv. Jakuba rozloučení se zemřelým panem
Václavem Vendolským. Vzpomeňme na něj v modlitbě.
◦ Ve středu v 19:00 srdečně zveme mladé ve věku cca 12-16 let k setkání v rámci
nového společenství mladých v naší farnosti. Více informací u P. Vojtěcha.
◦ Ve středu v 19:00 v Nazaretě zveme na další historickou přednášku, a to na téma
Skrytá (podzemní) církev, přednášejícím bude náš jáhen Jaroslav. Témata všech
přednášek jsou na webu.
◦ V sobotu bude mše sv. v 8:00.
◦ Příští neděli v 17:00 zveme na setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě.
 Během postní se modlíme pobožnost křížové cesty v Kunraticích v pátky v 17:30 a
v Hrnčířích v neděle v 10:30. Pokud byste se někdo chtěli aktivněji zapojit nebo vést
modlitbu, prosím přihlaste se P. Vojtěchovi.
 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.
 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 6.445 Kč a v Hrnčířích 1.420 Kč. Děkujeme.
 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.

KALENDÁŘ
 Neděle 10. 3. – 1. neděle postní
 Středa 13. 3. – Výroční den zvolení papeže Františka
 Neděle 17. 3. – 2. neděle postní

