4. neděle postní

31. 3. 2019

OHLÁŠKY
 Tento víkend je v Nazaretě víkendovka pro mladé z vlašimské farnosti, prosíme o
vzájemnou modlitbu účastníků a farníků.
 Dnes při mši sv. v 9:30 budou druhá skrutinia našich katechumenů, skrutinia budou
ještě při mši sv. v 9:30 příští neděli. Předání Otčenáše bude v pátek 12. 4. Modleme
se za katechumeny a doprovázejme je na cestě k přijetí svátostí.
 Program ve farnosti bude tento týden následující:
◦ V pondělí v 19:00 katechismus s P. Stanislavem.
◦ V pondělí a v úterý bude náboženství dětí jako obvykle.
◦ V úterý v 10:30 bude první setkání maminek s dětmi, srdečně zveme.
◦ V úterý příprava ke svátostem dospělých v 19:00.
◦ V úterý adorace s písněmi ve 20:00 v kostele.
◦ Ve středu v 19:00 v Nazaretě bude setkání farnosti, při kterém bude představen
záměr adaptace Nazareta. Srdečně zveme. Poslední historická přednáška bude až
ve středu 10. 4., jak je také na plakátcích a na webu.
◦ Ve čtvrtek ve 14:00 bude mše sv. v Alzheimer home.
◦ V pátek bude po mši svaté prvopáteční eucharistické požehnání.
◦ V sobotu bude mše sv. v 8:00 a po ní bude následovat duchovní obnova farnosti
pod vedením P. Stanislava. Využijme této příležitosti k modlitbě a rozjímání
nebo přijetí svátosti smíření. Konec obnovy bude před obědem.
 Během postní se modlíme pobožnost křížové cesty v Kunraticích v pátky v 17:30 a
v Hrnčířích v neděle v 10:30. Na Květnou neděli bude křížová cesta pro všechny od
15:00. Pokud byste se někdo chtěli zapojit, přihlaste se u P. Vojtěcha.
 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.
 Předem srdečně zveme na jednodenní farní výlet do Vídně 1. 5. Odjezd bude v 5:20
z Prahy hl. n. vlakem RJ 1031, sraz alespoň 10 minut před odjezdem na nástupišti.
Návrat bude vlakem RJ 1036 ve 22:42 na hl. n. V rámci výletu bude společná mše sv.
a po městě nás bude provázet jáhen Jaroslav, který ve Vídni studoval. Přihlašujte se
do Květné neděle u Jaroslava. Příspěvek na výlet (na společnou cestu tam i zpět) je
pro děti, studenty a důchodce 300Kč, pro dospělé 600Kč. S sebou kapesné cca 20€.
 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 6.814 Kč a v Hrnčířích 1.106 Kč. Děkujeme.
Sbírka této neděle bude jedna z účelových, a to na charitní činnost v arcidiecézi.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc duben a rozpis velikonočních bohoslužeb.
 V souvislosti se slavením Velikonoc bych upozornil také na mši sv. se svěcením olejů,
missu chrismatis. Zvláště ministranti jsou zváni a vítáni.
 Po mši sv. v 9:30 zveme na farní kávu a přátelské setkání.
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