
Slavnost Matky Boží Panny Marie   1. 1. 2023
OHLÁŠKY 

• Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podílí na životě farnosti. A to nejen v souvislosti
s vánočními svátky, ale i během celého roku: kostelnicím, varhaníkům, zpěvákům,
kapele, ministrantům, čtenářům, katechetům, těm, kteří zajišťují květiny a výzdobu,
těm, kdo pomáhají s úklidem, zpracovávají účetnictví, počítají sbírky, těm, kdo přijali
službu ve farní ekonomické a pastorační radě, kteří pomáhají s Tříkrálovou sbírkou a
vůbec všem, kteří se podílejí pomocí i finančně. V neposlední řadě velmi děkujeme
těm, kteří se za farnost a duchovní ve farnosti modlí. 

• Pořad bohoslužeb bude tento týden obvyklý, krom toho, že dnes 1. 1. na Nový rok
bude navíc mše svatá v 18:00 v Kunraticích. Od pondělí do pátku budou mše svaté
v 18:00 v Kunraticích, v neděli v 8:00 a v 10:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích. 

• Dnes v neděli 1. 1. bude ve 13:00 v Kunraticích pokřtěno 5 vietnamských dětí. 
• Dnes v neděli 1. 1. bude otevřen kostel k modlitbě a návštěvě jesliček 13:00-16:00.
• V pondělí 2. 1. a úterý 3. 1. bude výuka náboženství skupin A a B, starší děti budou

mít hodinu až příští týden, kdy se zúčastní se tříkrálového koledování. 
• V úterý 3. 1. budou modlitby matek v 9:30. 
• V úterý 3. 1. bude po mši svaté tichá adorace a příležitost ke zpovědi do 20:00. 
• Ve středu 4. 1. bude společenství mládeže v 16:30. 
• Ve čtvrtek 5. 1. mše sv. v Alzheimer home ve 14:00 a setkání katechumenů v 16:30.
• Ve čtvrtek 5. 1. po mši svaté bude adorace s modlitbou nešpor z breviáře. 
• V pátek 6. 1. bude zkouška kapely Jakoband v 15:00. 
• V pátek 6. 1. oslavíme Slavnost Zjevení Páně, při slavnostní mši svaté v 18:00 budou

žehnány tříkrálové dary voda, křída a kadidlo. V pátek je též první pátek v měsíci,
po mši sv. bude prvopáteční eucharistické požehnání. 

• Příští neděli 8. 1. bude možné také před kostelem přispět do Tříkrálové sbírky. 
• Srdečně zveme všechny mladé lidi na Světové setkání mládeže do Lisabonu v létě

2023, více informací na webu farnosti a centra mládeže. Otec arcibiskup rozhodl, že
každý mladý přihlášený za pražskou arcidiecézi bude podpořen částkou 5.000 Kč. 

• Sbírky o Vánocích na potřeby farnosti byly následující: v Kunraticích na Štědrý den
10.471 Kč, na půlnoční 4.017 Kč, na Boží hod vánoční 7.506 Kč, na Štěpána 2.850 Kč,
v Hrnčířích na půlnoční 1.225 Kč, na Boží hod vánoční 1.932 Kč, na Štěpána 1.454 Kč.
Dnešní sbírka bude obvyklá na potřeby farnosti. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc leden. 
• Na závěr mše svaté je čten krátký pastýřský list otce arcibiskupa. 
• Srdečně zveme na farní kávu a přátelské setkání po mši sv. 
• Chtěli bychom všem popřát požehnaný nový rok, hojný Boží milosti a požehnání. 

KALENDÁŘ 
• Neděle 1. 1. – Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
• Pondělí 2. 1. – Památka sv. Bazila Velikého a Řehoře Naziánského, b. a uč. c. 
• Úterý 3. 1. – Nezávazná památka Nejsvětějšího jména Ježíš 
• Pátek 6. 1. – Slavnost Zjevení Páně 
• Neděle 8. 1. – Svátek Křtu Páně 


