
Svátek Uvedení Páně do chrámu   2. 2. 2020
OHLÁŠKY 

• Dnešní den slavíme Hromnice, svátek Uvedení Páně do chrámu. Svíčky hromničky si
můžete po skončení bohoslužby odnést domů. 

• Program ve farnosti a bohoslužby budou podle obvyklého pořádku. 

◦ 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 v 19:00 se uskuteční setkání ekonomické rady farnosti. 

◦ 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 bude mše sv. v Alzheimer home ve 14:00. 

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

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

◦ V pátek je první pátek, po mši svaté bude prvopáteční eucharistické požehnání. 

◦ Příští neděli doprovodí mši svatou v 9:30 farní rytmická schola. 

• Ve středu 5. 2. srdečně zveme na setkání farnosti a kněží, kteří dříve působili v naší
farnosti jako kněží nebo jáhni. Po mši sv. v 18:00 bude přátelské setkání v Nazaretě.
Prosíme přineste s sebou něco drobného slaného či sladkého ke společnému stolu. 

• Srdečně zveme na přednášky z bioetiky, které povede jáhen Miro. Více viz plakátky.

• Chtěli bychom znovu připomenout, že duchovní rádi navštíví nemocné nebo starší
farníky. Prosíme nebojte se poprosit o návštěvu kněze nebo jáhna, ať se svátostmi,
nebo k modlitbě, nebo upozornit na to, že někdo z věřících onemocněl. 

• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 6.895 Kč, v Hrnčířích 1.240 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. 

• Prosíme o ohleduplné parkování na Kostelním náměstí, parkoviště je také u Policie. 

• Dovolujeme si také připomenout křesťanskou praxi zachovávání ticha v posvátném
prostoru kostela. Pokud k tomu není vážný důvod, zachovejme v kostele mlčení a
případné dojmy sdílejme s druhými až před kostelem. Krom toho se někteří třeba po
skončení bohoslužby chtějí ještě chvíli v tichu modlit, prosím respektujme je. Ideální
prostor pro sdílení je třeba farní setkání a káva. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na únor. Po mši sv. v 9:30 zveme na setkání i farní kávu. 

KALENDÁŘ 

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

• Pondělí 3. 2. – Nezávazná památka sv. Blažeje, b. a muč. 

• Pondělí 3. 2. – Nezávazná památka sv. Ansgara, b. 

• Středa 5. 2. – Památka sv. Agáty, panny a muč. 

• Čtvrtek 6. 2. – Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, muč. 

• Sobota 8. 2. – Nezávazná památka sv. Jeronýma Emilianiho 

• Sobota 8. 2. – Nezávazná památka sv. Josefiny Bakhity, panny 

• Neděle 9. 2. – 5. neděle v mezidobí 


