
3. neděle postní 20. 3. 2022
OHLÁŠKY 

• Tento víkend je v Nazaretě víkendovka pro mladé ve věku 11 - cca 15 let, prosíme o
vzájemnou modlitbu víkendováků a farníků. 

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

• Stále vyzýváme ke zvýšenému úsilí v modlitbě, zvláště modlitbě růžence,  k účasti
na mších svatých a eucharistických adoracích: modleme se za mírové řešení situace
na Ukrajině a za trvalý a spravedlivý mír na celém světě. 

• V pondělí a v úterý bude náboženství dětí jako obvykle. 
• V úterý v 9:30 budou modlitby matek, v úterý po mši svaté do 20:00 bude v kostele

tichá adorace, tentokrát však bez příležitosti ke svátosti smíření. K svátosti smíření
využijte prosím jiné časy v týdnu. 

• Ve středu bude v 16:00 bude 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. 
• 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.
Zvláště bychom chtěli pozvat jednotlivá společenství, zda by se mohla třeba nějaký
pátek ujmout vedení modlitby křížové cesty. 

• V pátek bude slavnost Zvěstování Páně. Mše svatá v Kunraticích bude v obvyklých
18:00. Slavnost Zvěstování Páně je určitě příležitostí jít na mši svatou. Tento pátek
Svatý otec František chce zasvětit Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému srdci Panny
Marie,  a to při  kající  bohoslužbě od 17:00.  Tentýž akt  ve stejný den vykoná ve
Fatimě kard. Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce. K tomuto modlitebnímu
setkání, které by se na přání papeže mělo uskutečnit i v katedrálách, mariánských
svatyních, farních i řeholních společenstvích po celém světě, zve Svatý otec spolu
s biskupy také všechny věřící. Také my se v Kunraticích k této iniciativě přidáme, a
to při mši svaté v 18:00. 

• V sobotu ve 14:00 bude v kostele sv. Jakuba zádušní mše svatá za + Josefa Reichrta.
• Sbírka minulou neděli byla v Kunraticích 8.499 Kč a v Hrnčířích 1.320 Kč. Děkujeme.

Sbírka příští neděli bude opět účelová, a to na charitní činnost v arcidiecézi. 
• Srdečně  zveme mladé na víkendovku, která se uskuteční příští týden v Nazaretě;

jde o víkendovku pro mladé ve věku cca 15 - 19 let  Přihlásit  se je možné na webu
www.adcm.cz nebo na webu farnosti. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc březen. 
• Srdečně zveme na farní kávu do Nazareta po mši svaté v 10:00. 

KALENDÁŘ 

• Neděle 20. 3. – 3. neděle postní 
• Pátek 25. 3. – Slavnost Zvěstování Páně 
• Neděle 27. 3. 4. neděle postní 


