
7. neděle v mezidobí 20. 2. 2022
OHLÁŠKY 

• Pořad bohoslužeb bude následující, mše svaté od pondělí do pátku budou v 18:00,
mše svatá v sobotu v Kunraticích bude ve 20:00. 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 Heliport v návaznosti na letní Runway. Opět prosíme o
vzájemnou modlitbu účastníků 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 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 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  6.509 Kč a v Hrnčířích  950 Kč. Děkujeme.
Sbírka této neděle je jedna z účelových, a to Svatopetrský haléř. 

• 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 bude 1x za měsíc, konkrétní data jsou na plakátku. Jsou určena
pro matky jak v mladším, tak ve středním nebo i ve 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. 

• Chtěli  bychom  povzbudit v modlitbě za nová duchovní povolání a také upozornit
muže na možnost podat  přihlášku do semináře. Více informaci těm, kteří vnímají
povolání ke kněžství a uvažují tímto směrem, rád poskytne otec Vojtěch 

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

KALENDÁŘ 

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

• Pondělí 21. 2. – Nez. pam. sv. Petra Damianiho, b. a uč. c. 

• Úterý 22. 2. – Svátek Stolce sv. Petra, apoštola 

• Středa 23. 2. – Památka sv. Polykarpa, b. a muč. 

• Neděle 27. 2. – 8. neděle v mezidobí 


