
6. neděle v mezidobí 13. 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. 

• Tento víkend je v Nazaretě LIFT (3). Opět prosíme o vzájemnou modlitbu účastníků
kurzu a koučů a farníků. 

• 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 ve 14:00 bude ve farním kostele svatého Jakuba pohřeb Václava Jelínka, po
mši svaté bude uložen do hrobu na kunratickém hřbitově. 

• V úterý po mši svaté bude v kostele tichá adorace do 20:00 s příležitostí ke zpovědi. 

• Ve středu bude v 19:00 společenství mládeže. 

• 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. 

• Sbírka minulou neděli byla v Kunraticích 6.343 Kč a v Hrnčířích 700 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. 

• Chtěli bychom srdečně pozvat všechny matky na  nová setkání, nazvaná Duchovní
růst matky. Setkání se uskuteční jednou za měsíc ve večerních hodinách, většinou
poslední pondělí v měsíci (konkrétní data setkání jsou uvedena na plakátku).  Jsou
určena pro matky jak v mladším, tak středním nebo i starším věku. Setkání začnou
neformálním setkáním v 19:00, bude následovat přednáška na vybrané téma, na něj
bude pozván zajímavý host, poté bude následovat chvíle osobního ztišení. Po krátké
přestávce pak bude prostor pro moderovanou diskusi ve skupinkách. Témata pro
jednotlivé večery jsou vypsána na plakátku, přihlašování je možné přes odkaz na
webu farnosti nebo přes QR kód na plakátku. První setkání bude 28. 2. 

• Srdečně zveme na farní kávu do Nazareta po mši svaté v 10:00. 

KALENDÁŘ 

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

• Úterý 15. 2. – Nez. pam. bl. Bedřicha Bachsteina a druhů, muč. 

• Čtvrtek 17. 2. – Nez. pam. sv. Alexia a druhů, řeh. 

• Neděle 20. 2. – 7. neděle v mezidobí 


