
2. neděle v mezidobí        19. 1. 2020
OHLÁŠKY 

• Včera a dnes se uskutečnil v Nazaretě program pro děti naší farnosti Noc v Nazaretě,
děkujeme všem, kteří se pomohli s přípravou a organizací. 

• Od 18. do 25. 1. je týden modliteb za jednotu křesťanů, pamatujme v modlitbě. 
• Program ve farnosti bude podle obvyklého pořádku: 

◦ Pravidelné bohoslužby budou jako obvykle. 
◦ V neděli v 17:00 je příprava dospělých ke svátostem s P. Vojtěchem. 
◦ V neděli v 17:00 bude setkání farníků v Hrnčířích v Baráčnické rychtě. 
◦ V pondělí po mši svaté bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem. 
◦ V pondělí a v úterý bude náboženství dětí jako obvykle. 
◦ V úterý v 10:30 bude setkání maminek s dětmi v Nazaretě. 
◦ V úterý po mši svaté bude adorace do 20:00. Srdečně zveme. 
◦ Ve středu v 16:00 bude společenství seniorů a v 19:00 společenství mladých. 
◦ Ve čtvrtek po mši svaté bude adorace s modlitbou večerních chval z breviáře. 
◦ V pátek v 15:00 bude zkouška rytmické kapely. 
◦ V sobotu v 16:00 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěn Ota Tříska. 

• Příští víkend srdečně zveme mladé od cca 15 do 19 let na tematickou  víkendovku
v Nazaretě „Chytrej jak rádio“. Více informací a přihlašování na webu farnosti. 

• V naší farnosti připravujeme také kurz přípravy snoubenců, více na webu farnosti. 
• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 8.443 Kč, v Hrnčířích 1.900 Kč. Děkujeme. 
• Protože se u některých objevily pochybnosti, zda jsou vítané finanční dary farnosti,

rádi bychom uvedli tuto věc na pravou míru. Finanční dary poskytnuté farnosti jsou
velmi vítané a jsme za ně vděční. Darování je možné provést jak bezhotovostním
převodem na účet farnosti, tak předáním v hotovosti P. Vojtěchovi. Na vyžádání rádi
připravíme  darovací smlouvu a potvrzení o převzetí daru farnosti. Jak sbírky, tak
dary pro farnost jsou pro fungování naší farnosti nezbytné. Všem, kteří se již nyní
takto podílíte na fungování naší farnosti, velmi děkujeme. 

• V úterý proběhlo setkání pastorační rady farnosti, zápis ze setkání je k nahlédnutí u
P. Vojtěcha. Při setkání proběhla  volba zástupce pastorační rady do ekonomické
rady podle čl. IV, §10, č. 2a stanov ekonomických rad farností. Velmi děkujeme paní
Tereze Červinkové za službu ekonomické radní. Ustanovujeme členem ekonomické
rady pana Olivera Macháčka, který Terezu Červinkovou od 19. 1. nahrazuje. 

• Prosíme o ohleduplné parkování na Kostelním náměstí, parkoviště je také u Policie. 
• Jsou k dispozici farní zprávy na leden. Po mši sv. v 9:30 zveme na setkání i farní kávu.

KALENDÁŘ 

• Neděle 19. 1. – 2. neděle v mezidobí 
• Pondělí 20. 1. – Nezávazná památka sv. Fabiána nebo sv. Šebestiána 
• Úterý 21. 1. – Památka sv. Anežky, panny a muč. 
• Středa 22. 1. – Nezávazná památka sv. Vincence, jáhna a muč. 
• Pátek 24. 1. – Památka sv. Františka Saleského, biskupa a uč. c. 
• Sobota 25. 1. – Svátek Obrácení sv. apoštola Pavla 
• Neděle 26. 1. – 3. neděle v mezidobí 


