
2. neděle postní   5. 3. 2023
OHLÁŠKY 

• V minulém týdnu bylo předáno dílo adaptace Nazareta, vykazuje vady a nedodělky,
které budou v následujících týdnech odstraňovány. 

• Pořad bohoslužeb:  od pondělí do pátku mše svatá v 18:00 v Kunraticích, v sobotu
v 17:00 v Kunraticích a v neděli v 8:00 a 10:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích. 

• Dnes v neděli 5. 3. je druhé setkání v rámci kurzu Vědomá víra: Ježíš Kristus, který
probíhá 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 více do
hloubky, čemu katolická církev, jejíž jsme součástí, věří. Zde je seznam pár otázek na
ukázku: www.bogoroditsa.online. Stačí přijít! 

• Dnes v neděli 5. 3. bude příprava na biřmování v 17.00. 
• V pondělí 6. 3. a v úterý 7. 3. bude výuka náboženství dětí dle rozvrhu. 
• V úterý 7. 3. budou modlitby matek v 9:30. 
• V úterý 7. 3. bude první zamyšlení v rámci postní duchovní obnovy, a to po večerní

mši svaté. Naváže tichá adorace a příležitost k svátosti smíření do 20:00. Také další
úterky v březnu budou zamyšlení v úterý po mši svaté. Obnovu vede jáhen Michal.

• Ve středu 8. 3. bude společenství mladých v 16:30. 
• Ve středu 8. 3. bude setkání 2. ročníku katechumenů v 19:00. 
• Ve čtvrtek 9. 3. po mši svaté bude adorace s modlitbou nešpor z breviáře. 
• Ve čtvrtek 9. 3. bude setkání 1. ročníku katechumenů v 19:30. 
• V pátek 10. 3. bude zkouška kapely Jakoband v 15:00. Kapela hledá baskytaristu a

zpěváky, především soprány. Zájemci, prosím dejte vědět. 
• V pátek 10. 3. bude modlitba křížové cesty před mší sv. v 17:30. Pokud byste někdo

chtěli modlitbu vést, prosím přihlaste se u našich kostelnic. 
• Příští neděli 12. 3. v 9:05 opět srdečně zveme na setkání Vědomá víra: Ježíš Kristus. 
• V neděli je křížová cesta v Hrnčířích přede mší svatou, křížová cesta začíná v 10:30. 
• Mezi tiskovinami jsou k dispozici  postničky, papírové kasičky, do kterých je možné

odkládat výtěžek z toho, co si během postní doby odřekneme. 
• 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 byla v Kunraticích 9.174 Kč a v Hrnčířích 1.855 Kč. Děkujeme!
Sbírka příští neděle bude účelová, a to na mzdovou podporu duchovních. Můžete si
také vzít k tomu vytištěné letáčky mezi tiskovinami. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc březen. 
• Vietnamská komunita hledá někoho, kdo by mohl 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 5. 3. – 2. neděle postní 
• Neděle 12. 3. – 3. neděle postní 


