3. neděle postní

24. 3. 2019

OHLÁŠKY
 Tento víkend je v Nazaretě LIFT, prosíme o vzájemnou modlitbu účastníků a farníků.
 Dnes při mši sv. v 9:30 budou první skrutinia našich katechumenů, skrutinia budou
také při mši svaté v 9:30 příští a přespříští neděli. Předání pokladů církve (vyznání
víry a Otčenáše) budou v pátky 29. 3. a 12. 4. Modleme se za katechumeny.
 Program ve farnosti bude tento týden následující:
◦ V pondělí slavnost Zvěstování Páně, mše sv. jako obvykle v 18:00.
◦ V pondělí v 19:00 katechismus s P. Stanislavem.
◦ 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 společenství seniorů.
◦ Ve středu v 19:00 společenství mladých cca 12-16 let z naší farnosti.
◦ Ve středu v 19:00 v Nazaretě zveme na další historickou přednášku, a to na téma
Velehrad 1985 a svatořečení Anežky České, přednášejícím je náš jáhen Jaroslav.
Témata všech přednášek jsou na webu.
◦ V pátek ve 12:20 je rozloučení se zemřelým panem Otto Podborským v obřadní
síni na Olšanském hřbitově a uložení do hrobu.
◦ V sobotu bude mše sv. v 8:00.
 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.
 Srdečně zveme všechny mladé na diecézní setkání mládeže (přesně řečeno světový
den mládeže v pražské arcidiecézi), které se uskuteční v sobotu před Květnou nedělí
v Kunraticích. Začátek programu bude v 9:30, závěrečná mše svatá v 16:30.
 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 7.673 Kč a v Hrnčířích 2.220 Kč. Děkujeme.
Sbírka příští neděle bude jedna z účelových, a to na charitní činnost v arcidiecézi.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc březen.
 V pátek a v sobotu 29.-30. 3. se uskuteční akce nazvaná 24 hodin pro Pána, při které
bude 24 hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření v kostele P. M. Sněžné.
 Čeští a moravští biskupové vydali pastýřský list ke Dni modliteb za úctu k počatému
životu, jeho znění si také můžete přečíst na webových stránkách farnosti.
 Po mši sv. v 9:30 zveme na farní kávu a přátelské setkání.

KALENDÁŘ
 Neděle 24. 3. – 3. neděle postní
 Pondělí 25. 3. – Slavnost Zvěstování Páně
 Neděle 31. 3. – 4. neděle postní

