
4. neděle v mezidobí 29. 1. 2023
OHLÁŠKY 

• 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. 

• Dnes v neděli 29. 1. bude příprava na biřmování v 17.00. Setkávání jsou každý týden
v neděli v 17:00. Pokud byste měli ještě někdo zájem, můžete se informovat u otce
Vojtěcha. Zveme dospělé i mladé od cca 14/15 let, mladé s tím, aby se přihlásili již
sami ze svého svobodného rozhodnutí (ne proto, že je k tomu motivuje maminka). 

• V pondělí 30. 1. a v úterý 31. 1. bude výuka náboženství dětí dle rozvrhu. 
• V úterý 31. 1. budou modlitby matek v 9:30. 
• V úterý 31. 1. bude po mši tichá adorace a příležitost k svátosti smíření do 20:00.
• Ve středu 1. 2. bude společenství mladých v 16:30. 
• Ve středu 1. 2. bude setkání 2. ročníku katechumenů v 19:00. 
• Ve čtvrtek 2. 2. je svátek Uvedení Páně do chrámu, mše sv. s žehnáním hromniček

bude v obvyklých 18:00 v Kunraticích. 
• Ve čtvrtek 2. 2. po mši svaté bude adorace s modlitbou nešpor z breviáře. 
• Ve čtvrtek 2. 2. bude setkání přípravy ke křtu dospělých, 1. ročníku katechumenů,

setkání jsou každý týden ve čtvrtek v 19:30. Všechny, kteří o křtu přemýšlejí, zveme,
ostatní prosíme o modlitbu za katechumeny i ty, kdo je doprovázejí. 

• V pátek 3. 2. bude zkouška kapely Jakoband v 15:00. 
• V pátek 3. 2. je první pátek v měsíci, po mši svaté bude prvopáteční požehnání. 
• V sobotu 4. 2. v 10:00 v Kunraticích bude zádušní mše sv. za paní Evu Kudláčkovou. 
• Srdečně zveme na víkendovku pro starší, pro účastníky ve věku 15-19 let, bude 10.-

12. 2. v Praze Hostivaři. Více informací na webu centra mládeže, www.adcm.cz. 
• Předběžně zveme na mši svatou ve středu 8. 2. do pražské katedrály. Tato mše svatá

bude slavena v rámci Evropského synodálního zasedání, hlavním celebrantem bude
J. E. Mario kardinál Grech. 

• 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 6.832 Kč. Děkujeme všem dárcům! Dnešní
sbírka je obvyklá, na potřeby farnosti. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc leden. 
• Otec arcibiskup vydal statut společenství Eucharistická hodina, srdečně zve k tomu,

aby se věřící připojili. Můžete se k němu vrátit na webu farnosti. 
• Srdečně zveme na farní kávu a přátelské setkání po mši svaté. 

KALENDÁŘ 
• Neděle 29. 1. – 4. neděle v mezidobí 
• Úterý 31. 1. – Památka sv. Jana Boska, kn. 
• Čtvrtek 2. 2. – Svátek Uvedení Páně do chrámu 
• Pátek 3. 2. – Nez. pam. sv. Blažeje, b. a muč. 
• Pátek 3. 2. – Nez. pam. sv. Ansgara, b. 
• Neděle 5. 2. – 5. neděle v mezidobí 

http://www.adcm.cz/

