
7. neděle v mezidobí 23. 2. 2020
OHLÁŠKY 

• Tento víkend je v Nazaretě Heliport v návaznosti na tábor Runway camp, prosíme o
vzájemnou modlitbu farníků a účastníků, mladých lidí. 

• Program ve farnosti a bohoslužby budou podle obvyklého pořádku. 

◦ V neděli příprava dospělých ke svátostem s P. Vojtěchem v 17:00. 

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

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

◦ Ve středu bude Popeleční středa, kterou začíná doba postní. Popeleční středa je
dnem přísného postu. Mše sv. s udělováním popelce v 18:00 v Kunraticích. 

◦ Ve středu bude setkání seniorů v 16:00 a setkání mládeže v 19:00. 

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

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

• 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. 

• O víkendu 6.-8. 3. proběhne víkendovka pro starší „Věříš v odraz?“ – pro mladé od
cca 15 do 19 let, více informací, plakátek a přihlašování na webu farnosti. 

• Minulou neděli zemřela paní Božena Klepetářová, rozloučili jsme se s ní tento pátek
při mši svaté v 10:00. Paní Božena Klepetářová měla na starosti farní knihovnu. Kdo
byste byl ochoten se ujmout služby knihovnice farní knihovny, prosím přihlaste se u
otce Vojtěcha. 

• Vylepšili jsme systém úklidu farního kostela, do úklidu se zapojí jednotlivé skupiny a
společenství, které se v naší farnosti setkávají, a budou se střídat po týdnech. Rozpis
si můžete prohlédnout na nástěnce a na webu farnosti. 

• V naší farnosti vzniklo společenství otců, setkávání bude, dá-li Bůh, 1x za 14 dní, a to
v úterý od 20:30, od 3. 3. v Nazaretě. Více informací u Karla Macka. (…) 

• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 8.940 Kč a v Hrnčířích 934 Kč. Děkujeme.
Sbírka této neděle bude jedna z účelových, Svatopetrský haléř. 

• 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 měsíc únor. 

• Po mši sv. v 9:30 zveme na setkání i farní kávu, z důvodu konání Heliportu bude dnes
farní setkání a káva na staré faře, prosím využijme vchod z Kostelního náměstí. 

KALENDÁŘ 

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

• STŘEDA 26. 2. – POPELEČNÍ STŘEDA 

• Neděle 1. 3. – 1. neděle postní 


