
4. neděle v mezidobí 30. 1. 2022
OHLÁŠKY 

• Pořad bohoslužeb bude následující, mše svaté od pondělí do pátku budou v 18:00,
mše svatá v sobotu v Kunraticích nebude. V neděli budou mše svaté v 8:00 a v 10:00
v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích. 

• Velice  děkujeme všem, kteří  se podíleli na vyklízení  staré fary: jak kostelnicím za
pomoc během všedních dní posledního lednového týdne, tak farníkům za pomoc při
včerejší brigádě. Díky vašemu nasazení se podařilo celou starou faru vyklidit. 

• Dnes v neděli chtějí v kostele sv. Jakuba uzavřít církevní sňatek Thanh Long Nguyen
a Ngo Thi Hong Hanh v 15:00 a Duc Vuong Tran a Cam Van Nguyen v 16:30. Na oba
páry prosím vzpomeňme v modlitbě. 

• Dnes v neděli bude v 17:00 setkání katechumenů online. 
• V pondělí a v úterý bude náboženství dětí. 
• V úterý v 10:00 budou modlitby matek. 
• V úterý po mši svaté bude v kostele tichá adorace do 20:00 s příležitostí ke zpovědi. 
• Ve středu na svátek Uvedení Páně do chrámu budou při mši žehnány hromničky. 
• Ve středu bude v 19:00 společenství mládeže. 
• Ve čtvrtek ve 14:00 bude opět mše svatá v Alzheimer home. 
• Ve čtvrtek v 17:00 bude setkání katechumenů a zájemců o prohloubení víry. 
• Ve čtvrtek po mši svaté bude v kostele sv. Jakuba adorace s modlitbou nešpor. 
• V pátek v 15:00 bude zkouška kapely Jakoband. 
• Pátek je první v měsíci, po mši svaté bude prvopáteční eucharistické požehnání. 
• V sobotu srdečně zveme do pražské katedrály na jáhenské svěcení, svěcení přijme,

dá-li Bůh, bohoslovec naší arcidiecéze Michal Hladík. Podpořme jej modlitbou, ale
také účastí. Svěcení začne v pražské katedrále v 15:00. 

• Příští neděli ve 14:00 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěn David Josef Imlauf. 
• Sbírka minulou neděli byla v Kunraticích 5.569 Kč a v Hrnčířích 434 Kč. Děkujeme. 
• Dovolujeme si také připomenout možnost, jak pohodlně přispívat na chod farnosti

nebo plánovanou adaptaci Nazareta. Můžete založit trvalý příkaz ze svého účtu ve
prospěch farního účtu. Poskytnete farnosti trvalý příjem  formou daru a nebudete
muset myslet na  to, abyste měli patřičnou  hotovost s sebou  v kostele. Celá částka
daru zůstává naší farnosti (na rozdíl od sbírek, kde se 10 % odvádí na arcibiskupství).

• Mezi tiskovinami jsou také k rozebrání litanie v době pandemie. 
• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc únor. 
• Srdečně zveme na farní kávu, podle stávajících opatření se jí mohou účastnit ti, kteří

mají 14 dní po ukončeném očkování nebo nejvýše 180 dní od prodělání covidu. 

KALENDÁŘ 

• Neděle 30. 1. – 4. neděle v mezidobí 
• Středa 2. 2. – Svátek Uvedení Páně do chrámu, Hromnice 
• Čtvrtek 3. 2. – Nezávazná pam. sv. Blažeje, b. | sv. Ansgara, b. 
• Sobota 5. 2. – Památka sv. Agáty, panny a muč. 
• Neděle 6. 2. – 5. neděle v mezidobí 


