
8. neděle v mezidobí 27. 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. 

• Zvláště v těchto dnech vyzýváme ke zvýšenému úsilí v modlitbě, zvláště modlitbě
růžence, k účasti na mších sv. a eucharistických adoracích: modleme se za mírové
řešení situace na Ukrajině  a za trvalý a spravedlivý mír na celém světě.  Svatý otec
František vyhlásil Popeleční středu dnem modlitby a postu za mír. 

• Tento víkend je v Nazaretě Parkoviště v návaznosti na letní Taxiway. Opět prosíme
o vzájemnou modlitbu účastníků a farníků. 

• Dnes v neděli bude v 17:00 setkání katechumenů online. 
• V pondělí v 19:00 bude první setkání v rámci programu Duchovní růst matky. Chtěli

bychom ještě jednou srdečně pozvat  všechny matky na tato setkání.  Setkání bude
1x za měsíc, konkrétní data jsou na plakátku. Jsou určena pro matky jak v mladším,
tak ve středním i ve starším věku. Po chvíli pro neformální setkání bude následovat
přednáška na vybrané téma, na ni bude pozván 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. 

• Zveme všechny muže, aby se připojili k  asketické iniciativě Exodus 40 a prožili tak
intenzivněji  postní dobu a lépe se připravili  se na Velikonoce. Zvláště v současné
době války na Ukrajině je jistě za co se modlit a obětovat. Přihlásit se můžete u Karla
Macka, email: kaja.macek@gmail.com, který rád poskytne podrobnější informace. 

• 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 je Popeleční středa, den kajícnosti a postu. Mše svatá s udílením popelce

bude v 18:00. Je samozřejmé, že křesťané se tento den účastní mše svaté. 
• Ve středu bude v 19:00, resp. po mši svaté, 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. 
• V pátek v 16:30 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěn Robert Kopecký. 
• V pátek přede mší svatou v 17:30 v Kunraticích se modlíme křížové cesty, srdečně

zveme. Kdo byste se chtěli podílet na vedení modlitby, domluvte se s kostelnicemi. 
• Pátek je první v měsíci, po mši svaté bude prvopáteční eucharistické požehnání. 
• Sbírka minulou neděli byla v Kunraticích 6.452 Kč a v Hrnčířích 1.200 Kč. Děkujeme. 
• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc březen. 
• Srdečně zveme na farní kávu do Nazareta po mši svaté v 10:00. 

KALENDÁŘ 

• Neděle 27. 2. – 8. neděle v mezidobí 
• Středa 2. 3. – Popeleční středa, den kajícnosti a postu 
• Neděle 6. 3. – 1. neděle postní 


