5. neděle postní

18. 3. 2018

OHLÁŠKY
 Tento víkend probíhá v Nazaretě kurz 7 návyků efektivních lidí a duchovní obnova
slovenského společenství. Prosíme o vzájemnou modlitbu farníků a účastníků akcí.
 Dnes při mši sv. v 9:30 je třetí skrutinium naší katechumenky Veroniky Sutnarové.
Podpořme ji prosím svou modlitbou.
 Dnes bude další setkání biřmovanců v 17:00 v Nazaretě.
 Dnes je také setkání farnosti v Hrnčířích v 17:00 v Baráčnické rychtě.
 Tento týden bude ostatní program ve farnosti obvyklý:
◦ Pondělní katechismus bude jako obvykle po mši sv.
◦ Náboženství dětí bude v pondělí a v úterý.
◦ Setkání katechumenů bude v úterý po mši sv.
◦ Adorace s modlitbou nešpor bude ve čtvrtek po mši sv.
 Ve středu srdečně zveme na druhé setkání nového společenství nejen pro seniory, a
to od 16:00. Více informací u P. Vojtěcha.
 Ve středu v 19:30 bude další tematická přednáška v rámci cyklu přípravy snoubenců,
tentokrát na téma „Jak prožívat v manželství vztah k Bohu“, přednášejícími budou
manželé Martina a Jiří Černí. Na přednášku jste zváni i vy farníci.
 Během postní se společně modlíme křížové cesty, a to v Kunraticích v pátky v 17:30
a v Hrnčířích v neděle v 10:30.
 V sobotu před Květnou neděli 24. 3. se na Náměstí Míru uskuteční setkání mladých
lidí v rámci celé diecéze (SDM v pražské arcidiecézi dříve nazývané diecézní setkání
mládeže), všichni mladí křesťané jsou zváni a vítáni.
 Příští neděle je Květná neděle, kterou začíná Svatý týden. Mše svaté v 8:00 a v 9:30
začnou na farní zahradě požehnáním ratolestí, bude následovat procesí do kostela.
Při obou mších sv. v Kunraticích se můžete těšit za zpívané pašije. Na Kostelním
náměstí budou umístěny značky zákaz zastavení, prosím zaparkujte na parkovišti
vedle Městské policie nebo v přilehlých ulicích. Také připomínáme, že ze soboty na
neděli bude změna času – o hodinu méně. Na Květnou neděli v 16:00 se budeme
modlit křížovou cestu v kunratickém kostele. Zvány jsou především rodiny a děti.
 Také příští neděli bude setkání biřmovanců v 17:00.
 Pastýřský list otce biskupa Pavla Posáda je na webu farnosti.
 Můžete si prohlédnout nově upravený facebook farnosti.
 Sbírka minulé neděle (jedna z účelových sbírek – na charitní činnost v arcidiecézi)
činila v Kunraticích 7.603 Kč a v Hrnčířích 2.265 Kč. Děkujeme.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc březen a rozpis velikonočních bohoslužeb.
 Po mši sv. v 9:30 jste zváni na farní kávu do Nazareta.

KALENDÁŘ
 Neděle 18. 3. – 5. neděle postní
 Pondělí 19. 3. – Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
 Neděle 25. 3. – Květná neděle

