Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

17. 4. 2022

OHLÁŠKY
• Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě nebo průběhu velikonočního
slavení v naší farnosti. Pán Bůh odplať!
• Včera byli v naší farnosti pokřtěni Klára Fusková a Radek Duchoň, kteří také přijali
svátost biřmování a poprvé přijali k eucharistii. Biřmována byla krom toho i Tereza
Duchoňová. Z vietnamské komunity přijala iniciační svátosti Anna Cam Van Nguyen.
• Dnes slavíme slavnost Zmrtvýchvstání Páně, v závěru mší svatých bude požehnání
pokrmů, které jste si přinesli. Kromě obvyklých mší svatých bude v 15:00 mše svatá
vietnamské komunity.
• Zítra na Velikonoční pondělí budou mše svaté v Kunraticích v 10:00 a v Hrnčířích
v 11:00. Mše svatá na Velikonoční pondělí v 8:00 nebude.
• Od úterý ve velikonočním oktávu do pátku budou mše sv. v 18:00 v kunratickém
kostele jako obvykle. Tuto sobotu mše svatá v Kunraticích nebude, jsme ale všichni
srdečně zváni do katedrály sv. Víta na mši sv. v 9:00 v rámci synodálního procesu
v arcidiecézi. Touto mší svatou a následným setkáním pozvaných zástupců vyvrcholí
diecézní fáze synody.
• V úterý v 9:30 budou modlitby matek.
• V úterý odpoledne bude náboženství jako obvykle.
• 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 sobotu bude v 9:00 již zmíněná mše svatá v katedrále.
• Příští neděli bude neděle v oktávu velikonočním. Jako v minulých letech bude také
letos farní oběd, tedy 24. 4. ve 12:30. Aby bylo možné oběd dobře připravit, prosím
přihlaste se předem u otce Vojtěcha. Srdečně zveme!
• Sbírka minulou neděli byla v Kunraticích 9.885 Kč a v Hrnčířích 1.670 Kč. Děkujeme.
• 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).
• Pokračuje realizační fáze adaptace Nazareta, prosíme o modlitbu za zdárný průběh
adaptace. Více informací je ve farních zprávách a v případě zájmu rádi poskytnou
informace také otec Vojtěch nebo členové ekonomické rady farnosti.
• Srdečně zveme na farní kávu do Nazareta po mši svaté v 10:00.
• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc duben.

KALENDÁŘ
• Neděle 17. 4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
• Neděle 24. 4. – 2. neděle velikonoční (in albis)

