5. neděle postní

7. 4. 2019

OHLÁŠKY
 Tyto dny v Nazaretě probíhá seminář Otcovo Srdce, prosíme účastníky o modlitbu
za naši farnost a centrum a farníky o modlitbu za pořadatele i účastníky semináře.
 Dnes odpoledne probíhá v Praze soutěž Pražské věže – účastníci budou moci
vystoupit na věž farního kostela a otisknout si nové razítko.
 Dnes při mši sv. v 9:30 budou třetí skrutinia našich katechumenů. Předání Otčenáše
bude v pátek 12. 4. Modleme se za naše katechumeny.
 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 příprava ke svátostem dospělých v 19:00 a adorace ve 20:00 v kostele.
◦ 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 poslední historickou přednášku, a to na
téma Obnova církevní správy po roce 1989, přednášejícím je náš jáhen Jaroslav.
◦ Ve čtvrtek slaví svůj svátek P. Stanislav, přejeme mu na přímluvu jeho patrona
vše nejlepší a hojnost Božího požehnání pro jeho službu.
◦ V sobotu bude diecézní setkání mládeže (přesně řečeno světový den mládeže
v pražské arcidiecézi), které se letos uskuteční v Kunraticích. Začátek programu
bude v 9:30, závěrečná mše svatá v 16:30, hlavním celebrantem bude pražský
arcibiskup Dominik kardinál Duka. Srdečně zveme všechny mladé od cca 12 let
k účasti na tomto setkání, a všechny ke společnému slavení eucharistie v 16:30.
Mše sv. v 8:00 ráno nebude, během dne bude otevřen farní kostel k adoraci.
 Příští neděle je Květná neděle, při mších sv. v Kunraticích budou zpívané pašije. Mše
svaté začnou požehnáním ratolestí na farní zahradě.
 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 od 15:00.
 Zveme děti z farnosti cca od 3. do 9. třídy na Noc v Nazaretě 27.-28.4., přihlašování
u P. Vojtěcha a více informací na plakátcích.
 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 8.619 Kč a v Hrnčířích 1.760 Kč. Děkujeme.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc duben a rozpis velikonočních bohoslužeb.
 Po mši sv. v 9:30 zveme na farní kávu a přátelské setkání, tentokrát na zahradě.

KALENDÁŘ
 Neděle 7. 4. – 5. neděle postní
 Neděle 14. 4. – Květná neděle

