
4. neděle postní 27. 3. 2022
OHLÁŠKY 

• Tento víkend je v Nazaretě víkendovka pro mladé ve věku cca 15 -19 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 17:00. 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 pondělí v 19:00 bude další setkání v rámci cyklu Duchovní růst matky, a to pro již
přihlášené účastnice. Pokud byste se někdo chtěli přidat, prosíme přihlaste se ještě
během dneška. 

• V úterý v 9:30 budou modlitby matek, v úterý po mši svaté do 20:00 bude v kostele
tichá adorace s příležitosti ke svátosti smíření. 

• 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. 

• 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. 

• Sbírka minulou neděli byla v Kunraticích  8.523 Kč a v Hrnčířích  860 Kč.  Děkujeme.
Sbírka tuto neděli bude účelová, a to na charitní činnost v arcidiecézi. 

• Dovolujeme si také připomenout možnost, jak pohodlně přispívat na chod farnosti
nebo konkrétně na adaptaci Nazareta. Můžete poskytnout farnosti jednorázový dar
nebo také 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).

• V minulém týdnu začala realizační fáze adaptace Nazareta: bylo předáno staveniště
na staré faře a začaly vlastní stavební práce. Prosíme o modlitbu za zdárný průběh
adaptace. Více informací v případě zájmu rádi poskytnou otec Vojtěch nebo členové
ekonomické rady farnosti. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc březen. 

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

KALENDÁŘ 

• Neděle 27. 3. – 4. neděle postní 

• Neděle 3. 4. – 5. neděle postní 


