
4. neděle postní 19. 3. 2023
OHLÁŠKY 

• Pořad bohoslužeb je následující: od pondělí do pátku mše sv. v 18:00 v Kunraticích,
v sobotu mše sv. ve 12:00 v Kunraticích a v neděli mše v 8:00 a 10:00 v Kunraticích a
v 11:00 v Hrnčířích. 

• Dnes v neděli 19. 3. je opět 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. Srdečně zveme, stačí přijít! 

• Dnes v neděli 19. 3. při mši svaté v 10:00 budou 2. skrutinia našich katechumenů. 
• Dnes v neděli 19. 3. bude příprava na biřmování v 17.00. 
• V pondělí 20. 3. budeme slavit slavnost sv. Josefa, slavnostní mše sv. bude v 18:00. 
• V pondělí 20. 3. a v úterý 21. 3. bude výuka náboženství dětí podle rozvrhu. 
• V úterý 21. 3. bude setkání maminek s dětmi, modlitby matek v 9:30. 
• V úterý 21. 3. bude třetí zamyšlení v rámci postní duchovní obnovy, a to po večerní

mši svaté. Naváže tichá adorace a příležitost k svátosti smíření do 20:00. Také příští
úterý bude po mši svaté čtvrté, poslední zamyšlení. Obnovu vede jáhen Michal.

• Ve středu 22. 3. bude společenství mladých v 16:30. 
• Ve středu 22. 3. bude setkání 2. ročníku katechumenů na faře v 19:00. 
• Ve čtvrtek 23. 3. po mši svaté bude adorace s modlitbou nešpor z breviáře. 
• Ve čtvrtek 23. 3. bude setkání 1. ročníku katechumenů v 19:30. 
• V pátek 24. 3. bude zkouška kapely Jakoband v 15:00. 
• V pátek 24. 3. bude modlitba křížové cesty před mší sv. v 17:30. Pokud byste někdo

chtěli modlitbu vést, prosím přihlaste se u našich kostelnic. 
• V sobotu 25. 3. budeme slavit slavnost Zvěstování Páně, mše sv. bude ve 12:00.
• Příští neděli 26. 3. začíná letní čas, nezapomeňte si do kostela o hodinu přivstat. 
• Příští neděli 26. 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. 
• Příští víkend se uskuteční víkendovka pro mladé ve věku 11-15 let, srdečně zveme.

Více informací a přihlašování na webu adcm. 
• 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 9.828 Kč a v Hrnčířích 1.863 Kč. Děkujeme!
Šlo o účelovou sbírku na mzdovou podporu duchovních. 

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

KALENDÁŘ 
• Neděle 19. 3. – 4. neděle postní 
• Pondělí 20. 3. – Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie 
• Sobota 25. 3. – Slavnost Zvěstování Páně 
• Neděle 26. 3. – 5. neděle postní 


