
2. neděle velikonoční 24. 4. 2022
OHLÁŠKY 

• Dnes slavíme neděli v oktávu velikonočním / in albis / neděli Božího milosrdenství.
Jako v minulých letech je také letos dnešní den farní oběd ve 12:30. Děkujeme těm,
kteří se podíleli na jeho přípravě a budou podílet na průběhu a úklidu. 

• Pořad bohoslužeb bude tento týden obvyklý: mše svaté od pondělí do pátku v 18:00
v Kunraticích, mše svatá v sobotu v 8:00 v Kunraticích. Nedělní mše svaté v 8:00 a
v 10:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích. 

• V pondělí v 19:00 bude setkání v rámci programu Duchovní růst matky, ty, kteří se
přihlásili, srdečně zveme. Pokud byste ještě někdo další měli o setkání zájem, ozvěte
se prosím otci Vojtěchovi. 

• V pondělí a v úterý bude náboženství jako obvykle. 

• V úterý v 9:30 budou modlitby matek. 

• V úterý po mši svaté bude tichá adorace a příležitost ke svaté zpovědi do 20:00. 

• Ve středu bude v 16:00 společenství seniorů. 

• 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. 

• Předběžně zveme na pouť za duchovní povolání na Svatou Horu, která se uskuteční
v sobotu 7. 8., hlavní mše svatá bude v 11:30 u korunovačního oltáře. 

• Předběžně také uvažujeme o jednodenním putování otců s dětmi 18. 6. 2022. 

• Sbírka minulou neděli byla v Kunraticích 11.560 Kč a v Hrnčířích 1.810 Kč. Děkujeme.
Sbírka příští neděli bude jedna z účelových, a to do mzdové podpory duchovních. 

• 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 24. 4. – 2. neděle velikonoční (in albis) 

• Pondělí 25. 4. – Svátek sv. Marka, evangelisty 

• Čtvrtek 28. 4. – Nez. pam. sv. Petra Chanela | sv. Ludvíka M. Grigniona z Montfortu 

• Pátek 29. 4. – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a uč. Církve, patronky Evropy 

• Sobota 30. 4. – Nez. pam. sv. Zikmunda | sv. Pia V. 

• Neděle 1. 5. – 3. neděle velikonoční 


