
Svátek Křtu Páně   8. 1. 2023
OHLÁŠKY 

• Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podílí na životě farnosti. A to nejen v souvislosti
s vánočními svátky, ale také během celého roku: jáhnům, 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 v 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. 

• Kdo jste nemohli být v pátek na Zjevení Páně na mši svaté, můžete si vzít u bočního
oltáře v Kunraticích svěcenou vodu a malé balíčky s posvěcenou křídou a kadidlem.

• Před kostelem je po obou mších svatých možné přispět do Tříkrálové sbírky. 
• Pořad bohoslužeb je tento týden obvyklý:  od pondělí do pátku mše svatá v 18:00

v Kunraticích a v neděli mše svatá v 8:00 a 10:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích. 
• V pondělí 9. 1. a v úterý 10. 1. bude výuka náboženství dětí dle rozvrhu, starší děti se

v pondělí zúčastní tříkrálového koledování. 
• V úterý 10. 1. budou modlitby matek v 9:30. 
• V úterý 10. 1. bude po mši tichá adorace a příležitost ke svátosti smíření do 20:00.
• V úterý 10. 1. bude setkání pastorační rady farnosti ve 20:15, případné podněty lze

směřovat k otci Vojtěchovi nebo pastoračním radním farnosti. 
• Ve středu 11. 1. bude společenství seniorů v 15:00 a společenství mladých v 16:30. 
• Ve středu 11. 1. bude setkání 2. ročníku katechumenů v 19:00. 
• Ve čtvrtek 12. 1. po mši svaté bude adorace s modlitbou nešpor z breviáře. 
• V pátek 13. 1. bude mít v 10:00 v kostele sv. Prokopa pohřeb Ludmila Ondrová. 
• V pátek 13. 1. bude zkouška kapely Jakoband v 15:00. 
• Příští neděli 15. 1. začne příprava na biřmování, setkání bude v 17:00. Pokud byste

měli ještě někdo o přípravu zájem, můžete se informovat u otce Vojtěcha. Srdečně
zveme dospělé i mladé od cca 14/15 let, mladé samozřejmě s tím, aby se přihlásili již
sami ze svého osobního rozhodnutí (ne proto, že je k tomu motivuje maminka). 

• Od poloviny ledna také začne, dá-li Bůh, nové setkávání přípravy ke křtu dospělých.
Ty, kteří o křtu přemýšlejí, srdečně zveme, ostatní prosíme, aby na účastníky a také
na ty, kteří je budou doprovázet, pamatovali v modlitbě. 

• Srdečně zveme mladé lidi na Světové setkání mládeže do Lisabonu v létě 2023, více
informací na webu farnosti nebo centra mládeže. Otec arcibiskup rozhodl, že každý
mladý přihlášený za pražskou arcidiecézi bude podpořen částkou 5.000 Kč. 

• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 7.165 Kč a v Hrnčířích 2.267 Kč. Děkujeme!
Dnešní sbírka je obvyklá, na potřeby farnosti. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc leden. 
• Srdečně zveme na farní kávu a přátelské setkání po mši svaté. 

KALENDÁŘ 
• Neděle 8. 1. – Svátek Křtu Páně 
• Pátek 13. 1. – Nezávazná památka sv. Hilaria, b. a uč. c. 
• Neděle 15. 1. – 2. neděle v mezidobí 


