2. neděle postní

17. 3. 2019

OHLÁŠKY
 Dnes v neděli v 17:00 zveme na setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě.
 Program ve farnosti bude tento týden obvyklý:
◦ V pondělí v 19:00 katechismus s P. Stanislavem.
◦ V pondělí a v úterý bude náboženství dětí jako obvykle.
◦ V úterý je slavnost sv. Josefa, mše sv. je jako obvykle v 18:00.
◦ 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
Druhý vatikánský koncil a církev v ČSSR, přednášejícím bude náš jáhen Jaroslav.
Témata všech přednášek jsou na webu.
◦ V sobotu bude mše sv. v 17:00.
 Příští neděli při mši sv. v 9:30 budou první skrutinia našich katechumenů.
 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.
 Setkávání seniorů bude 2. a 4. středu v měsíci odpoledne v 16:00, tedy nikoliv nyní
ve středu, ale až tu další. Nebude chybět téma, modlitba i setkání. Srdečně zveme.
 Společenství mladých v naší farnosti bude 2. a 4. středu v měsíci v 19:00, srdečně
zveme mladé ve věku cca 12-16 let k setkávání. Více informací u P. Vojtěcha.
 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 6.281 Kč a v Hrnčířích 1.829 Kč. Děkujeme.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc březen.
 Ve čtvrtek 21. 3. 2019 v 17:00 bude v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze
sloužena mše sv. u příležitosti 6. výročí zvolení papeže Františka. Apoštolský nuncius
v České republice arcibiskup Charles Balvo srdečně zve k účasti na této bohoslužbě.
 V pátek a v sobotu 29.-30. 3. se opět uskuteční akce nazvaná 24 hodin pro Pána, při
které bude 24 hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření v kostele Panny
Marie Sněžné.
 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 17. 3. – 2. neděle postní
 Úterý 19. 3. – Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
 Neděle 24. 3. – 3. neděle postní

