
3. neděle v mezidobí        26. 1. 2020
OHLÁŠKY 

• Tento víkend probíhá v Nazaretě víkendovka pro mladé 15-19 let Chytrej jak rádio,
prosíme o vzájemnou modlitbu víkendováků a farníků. 

• 3. neděle v mezidobí byla stanovena papežem Františkem jako neděle Božího slova,
obnovme náš vztah k Písmu a znovu objevme jeho důležitost v našem životě. 

• 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 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 čtvrtek po mši svaté bude adorace s modlitbou večerních chval z breviáře. 

◦ V pátek v 15:00 bude zkouška rytmické kapely. 

• Předem avizujeme, že ve středu 5. 2. se uskuteční setkání těch, kteří dříve působili
v naší farnosti jako kněží nebo jáhni. Po mši svaté v 18:00 bude přátelské setkání. 

• Rádi bychom připomněli, že  duchovní rádi navštíví nemocné nebo starší farníky.
Prosíme nebojte se poprosit o návštěvu kněze nebo jáhna, ať se svátostmi, nebo
k modlitbě. Nebojte se upozornit kněze na to, že někdo z věřících onemocněl a mohl
by návštěvu duchovního uvítat. 

• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 7.370 Kč, v Hrnčířích 1.327 Kč. Děkujeme. 

• Tříkrálová sbírka činila v naší farnosti letos 43.517 Kč (minulý rok to bylo 58.696 Kč).
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli i těm, kteří přispěli. 

• 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, a to také díky tomu, že
naše farnost nemá žádný restituční majetek. Všem, kteří se již nyní takto podílíte na
fungování naší farnosti, velmi děkujeme. 

• 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 26. 1. – 3. neděle v mezidobí 

• Pondělí 27. 1. – Nezávazná památka sv. Anděly Mericiové, panny 

• Úterý 28. 1. – Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 

• Pátek 31. 1. – Památka sv. Jana Boska, kněze 

• Neděle 2. 2. – Svátek Uvedení Páně do chrámu 


