
6. neděle v mezidobí 16. 2. 2020
OHLÁŠKY 

• Tento víkend je v Nazaretě duchovní obnova, kterou koordinuje V. Vlasák, prosíme
o vzájemnou modlitbu farníků a účastníků obnovy – mladých lidí. 

• Program ve farnosti a bohoslužby budou podle prázdninového pořádku. 

◦ V neděli příprava dospělých ke svátostem s P. Vojtěchem nebude. 

◦ V neděli bude setkání farníků v Hrnčířích v Baráčnické rychtě v 17:00. 

◦ V pondělí po mši svaté bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem. 

◦ V pondělí a v úterý bude náboženství dětí nebude. 

◦ V úterý v 10:00 bude setkání maminek s dětmi v Nazaretě. 

◦ V úterý po mši svaté bude eucharistická adorace do 20:00. 

◦ Ve středu v 19:00 srdečně zveme na tematickou přednášku z bioetiky na téma
Eugenika a její sociální důsledky v Nazaretě pod vedením jáhna Mira Auxta. 

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

◦ Ve čtvrtek v 19:30 bude setkání pastorační rady farnosti, podněty jsou vítány. 

◦ V pátek ve 14:00 v kostele svatého Jakuba chtějí uzavřít církevní sňatek Kateřina
Kordíková a Štěpán Jeník. Pamatujme na ně v modlitbě. 

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

• Příští víkend bude v Nazaretě víkend Heliport v návaznosti na Runway camp. 

• O víkendu 28. 2. - 1. 3. proběhne víkendovka pro mladší „Vítěz je jistý“ – pro mladé
od 11 do cca 15 let, více informací, plakátek a přihlašování na webu farnosti. 

• Informujeme o letním táboře pro mladé JUMP v Kostelním Vydří, více na webových
stránkách www.jump.cho.cz a na plakátcích. Přihlašování probíhá od 12. do 19. 2.
2020. Přihlašování na Runway camp bude od 1. 3. do 15. 3. 2020. 

• 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 8.735 Kč, v Hrnčířích 1.473 Kč. Děkujeme.
Sbírka příští neděle bude jedna z účelových, Svatopetrský haléř. 

• Pan kardinál napsal děkovný list účastníkům i přispěvatelům Tříkrálové sbírky, plné
znění je na webových stránkách farnosti. 

• 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. 

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

KALENDÁŘ 

• Neděle 16. 2. – 6. neděle v mezidobí 

• Pondělí 17. 2. – Nezávazná památka sv. Alexia a druhů, řeh. 

• Pátek 21. 2. – Nezávazná památka sv. Petra Damianiho, b. a uč. c. 

• Sobota 22. 2. – Svátek Stolce svatého apoštola Petra 

• Neděle 23. 2. – 7. neděle v mezidobí 


