
7. neděle v mezidobí 19. 2. 2023
OHLÁŠKY 

• Pořad bohoslužeb:  od pondělí do pátku mše svatá v 18:00 v Kunraticích, v sobotu
v 8:00 v Kunraticích a v neděli v 8:00 a 10:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích. 

• Dnes v neděli 19. 2. bude příprava na biřmování v 17.00. 
• V pondělí 20. 2. bude setkání v rámci programu Duchovní růst matky v 19:00. 
• V pondělí 20. 2. a v úterý 21. 2. bude výuka náboženství dětí dle rozvrhu. 
• V úterý 21. 2. budou modlitby matek v 9:30. Protože se jedná o poslední den před

začátkem postní doby, uskuteční se v rámci setkání tzv. masopustní koblížení. Více
informací najdete na plakátku na nástěnkách, srdečně zveme. 

• V úterý 21. 2. bude po mši tichá adorace a příležitost k svátosti smíření do 20:00.
• Ve středu 22. 2. bude společenství mladých v 16:30. 
• Ve středu 22. 2. je Popeleční středa, den kajícnosti a postu. Mše svatá s udílením

popelce bude v 18:00. Je samozřejmé, že křesťané se tento den účastní mše svaté. 
• Ve středu 22. 2. bude setkání 2. ročníku katechumenů v 19:00. 
• Ve čtvrtek 23. 2. po mši svaté bude adorace s modlitbou nešpor z breviáře. 
• Ve čtvrtek 23. 2. bude setkání 1. ročníku katechumenů v 19:30. Všechny, kdo o křtu

přemýšlejí, zveme. Prosíme také o modlitbu za katechumeny i ty, kdo je doprovázejí.
• V pátek 24. 2. bude zkouška kapely Jakoband v 15:00. Kapela Jakoband hledá nejen

baskytaristu, ale také zpěváky, především soprány. 
• V pátek 24. 2. bude modlitba křížové cesty přede mší svatou v 17:30. Pokud byste

někdo chtěli modlitbu vést, prosím přihlaste se u našich kostelnic. 
• V sobotu 25. 2. dopoledne bude farní brigáda. Ráno bude mše svatá v 8:00, poté

skromná snídaně a pak vlastní brigáda. Pokud dáte předem vědět, že se zúčastníte,
ulehčíte nám organizaci. Prosíme přijďte v hojném počtu a přiložte ruku k dílu! 

• Příští neděli 26. 2. srdečně zveme na první setkání v rámci kurzu Vědomá víra: Ježíš
Kristus, který bude probíhat o postních nedělích vždy od 9:05 na faře. Program je
určen pro mladé od 15 let a pro dospělé.  Probereme a promyslíme téma Ježíše
Krista. Dozvíme se do hloubky, čemu katolická církev, jejíž jsme součástí, věří. Zde je
seznam několika otázek na ukázku: www.bogoroditsa.online. Stačí přijít! 

• 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 7.740 Kč a v Hrnčířích 900 Kč. Děkujeme!
Dnešní sbírka je účelová, tzv. Svatopetrský haléř. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc únor. 
• Vietnamská komunita  hledá  někoho,  kdo  by  byl  ochoten učit  česky  vietnamské

kněze, kteří přijdou do ČR. Ochotní zájemci, přihlaste se prosím u otce Vojtěcha. 
• Srdečně zveme na farní kávu a přátelské setkání po mši svaté. 

KALENDÁŘ 
• Neděle 19. 2. – 7. neděle v mezidobí 
• Středa 22. 2. – Popeleční středa 
• Neděle 26. 2. – 1. neděle postní 


