
Květná neděle 10. 4. 2022
OHLÁŠKY 

• Tuto sobotu jsme prožili duchovní obnovu, kterou nás provedl bohoslovec Štěpán. 

• O VELIKONOCÍCH BUDE ZVLÁŠTNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB: 

◦ V pondělí, úterý a středu Svatého týdne mše svaté v Kunraticích od 18:00. 

◦ V úterý a ve středu bude zvláštní příležitost k svátosti smíření od 16:00 do 21:00
v kostele. Před obřady Velikonočního třídenní se již zpovídat nebude. 

◦ Na  ZELENÝ ČTVRTEK bude mše svatá Missa chrismatis v 9:30 v katedrále.  Mše
svatá na památku večeře Páně bude v Kunraticích v 18:00, poté bude v kostele
slavit Vietnamská komunita. Možnost navštívit Getsemanskou zahradu bude od
cca 21:00 do 23:30 v kostele, využijme tento čas k osobní modlitbě. 

◦ Na VELKÝ PÁTEK bude modlitba breviáře v 8:00 v kostele. Kostel bude otevřen
celý den k osobní modlitbě a uctívání Svatého Kříže. Křížová cesta bude v 15:00.
Nejdůležitější liturgie Velkého pátku, Velkopáteční obřady, budou v Kunraticích
v 18:00. Poté bude liturgie Vietnamské komunity. 

◦ Na BÍLOU SOBOTU bude v 8:00 modlitba breviáře v kostele, kostel bude otevřen
od 9:00 do 16:00 k individuální  modlitbě  a bdění u Božího hrobu.  Velikonoční
vigilie začne ve 20:00 na Kostelním náměstí spolu s Vietnamskou komunitou a
bude pokračovat v kostele: všechny srdečně zveme, jde o nejdůležitější liturgii
celého roku. Při Velikonoční vigilii přijmou křest, biřmování a eucharistii naši dva
katechumeni Klára Fusková a Radek Duchoň, krom toho bude biřmována Tereza
Duchoňová. Také my všichni obnovíme své křestní vyznání. Po Velikonoční vigilii
bude následovat oslava: agapé v prostorách Nazareta. Pokud byste chtěli přinést
drobné občerstvení, bude to vítáno. 

◦ Na  VELIKONOČNÍ NEDĚLI budou  mše svaté v Kunraticích v 8:00 a v 10:00. Na
závěr mší svatých budou také žehnány pokrmy. V Hrnčířích bude mše svatá jako
obvykle v 11:00. Odpoledne bude slavit Vietnamská komunita od 15:00. 

◦ Na Velikonoční pondělí bude v Kunraticích mše svatá pouze v 10:00, mše svatá
v 8:00 nebude. V Hrnčířích bude obvyklá mše svatá v 11:00. 

◦ Další dny velikonočního oktávu do pátku budou mše sv. v 18:00 v kunratickém
kostele jako obvykle. 

• Celý rozpis bohoslužeb si můžete vzít spolu s farními zprávami s sebou domů. 

• V pondělí a v úterý bude náboženství dětí jako obvykle. 

• V úterý v 9:30 budou modlitby matek. 

• V úterý v 11:00 v kostele sv. Jakuba bude mít pohřeb se mší svatou Eva Minářová. 

• Ve středu bude v 19:00 společenství mládeže. 

• Sbírka minulou neděli byla v Kunraticích 8.071 Kč a v Hrnčířích 1.381 Kč. Děkujeme. 

• Naši otcové biskupové napsali list –  poděkování těm, kteří pomáhají uprchlíkům.
Můžete si jej přečíst na webu farnosti. 

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

• Jsou k dispozici  farní zprávy na měsíc duben a přehled velikonočních bohoslužeb.
Ještě jednou srdečně zveme k společnému slavení Velikonoc – zejména bohoslužeb
ve velikonočním třídenní. 


