
5. neděle v mezidobí   6. 2. 2022
OHLÁŠKY 

• Pořad bohoslužeb bude následující, mše svaté od pondělí do pátku budou v 18:00,
mše svatá v sobotu v Kunraticích bude v 17:00. V neděli budou mše svaté v 8:00 a v
10:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích. 

• Včera se v Nazaretě uskutečnilo setkání bývalých účastníků kurzu LIFT. Přestože se
setkání neslo v komorním duchu, také kvůli současné epidemické situaci, prosíme o
vzájemnou modlitbu účastníků setkání a farníků. 

• Dnes v neděli ve 14:00 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěn David Josef Imlauf. 

• 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 bude v 16:00 společenství seniorů a v 19:00 společenství mládeže. 

• Ve čtvrtek v 8:00 bude v kostele mše svatá také v 8:00 při příležitosti zasedání sekce
pro mládež při ČBK, které se uskuteční ten den v Nazaretě. 

• 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. 

• V pátek při mši sv. bude možnost přijmout svátost pomazání nemocných. Svátost
pomazání nemocných mohou přijmout ti, kteří jsou vážněji nemocní nebo na které
již tíživěji doléhá stáří. Je velmi vhodné v horizontu několika dní předem přijít také
ke svaté zpovědi a při mši svaté pak přijmout eucharistii. 

• Sbírka minulou neděli byla v Kunraticích 5.767 Kč a v Hrnčířích 650 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 6. 2. – 5. neděle v mezidobí 

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

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

• Čtvrtek 10. 2. – Památka sv. Scholastiky, panny 

• Pátek 11. 2. – Nezávazná památka Panny Marie Lurdské 

• Neděle 13. 2. – 6. neděle v mezidobí 


