
5. neděle postní 26. 3. 2023
OHLÁŠKY 

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

• Tento víkend je  víkendovka pro mladší. Prosíme o vzájemnou modlitbu farníků a
účastníků víkendovky. 

• Dnes v neděli 26. 3. je poslední setkání v rámci kurzu Vědomá víra: Ježíš Kristus. Je
určen pro mladé od 15 let a dospělé. Na Květnou neděli již setkání nebude. 

• Dnes v neděli 26. 3. při mši svaté v 10:00 budou 3. skrutinia našich katechumenů. 
• Dnes v neděli 26. 3. bude příprava na biřmování v 17.00. 
• V pondělí 27. 3. a v úterý 28. 3. bude výuka náboženství dětí podle rozvrhu. 
• V pondělí 27. 3. v 17:00 bude mít v kostele sv. Jakuba křest Hoai An Nguyen. 
• V úterý 28. 3. bude setkání maminek s dětmi, modlitby matek v 9:30. 
• V úterý 28. 3. bude zamyšlení v rámci postní duchovní obnovy po večerní mši svaté,

již poslední. Naváže tichá adorace a příležitost k svátosti smíření do 20:00. 
• Ve středu 29. 3. bude společenství mladých v 16:30. 
• Ve středu 29. 3. bude při mši svaté předání modlitby Otčenáš katechumenům. 
• Ve středu 29. 3. v 19:00 zveme na přednášku Zpěvy o Hospodinově služebníku. 
• Ve čtvrtek 30. 3. po mši svaté bude adorace s modlitbou nešpor z breviáře. 
• Ve čtvrtek 30. 3. bude setkání 1. ročníku katechumenů v 19:30. 
• V pátek 31. 3. bude zkouška kapely Jakoband v 15:00. 
• V pátek 31. 3. bude modlitba křížové cesty před mší sv. v 17:30. Pokud byste někdo

chtěli modlitbu vést, prosím přihlaste se u našich kostelnic. 
• V neděli 2. 4. bude Květná neděle, mše svaté začnou požehnáním ratolestí. 
• V neděli je křížová cesta v Hrnčířích přede mší svatou, křížová cesta začíná v 10:30. 
• 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 8.765 Kč a v Hrnčířích 2.020 Kč. Děkujeme! 
• Informujeme, že v úterý 28. 3. se koná den otevřených dveří v církevní mateřské

školce Studánka, rodiče se s dětmi mohou přijít podívat mezi 15:00-17:00. Otevřeny
budou prostory školky a bude možné pohovořit s pedagogy i ředitelkou. Školka má
třicetiletou tradici, zřizovatelem je řád sv. Augustina. Více na www.cms-studanka.cz.

• Dne 13. 5. bude fotbalový turnaj farností, pokud by někoho z vás iniciativa zaujala,
můžeme také zorganizovat sestavení jednoho týmu. 

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

KALENDÁŘ 
• Neděle 26. 3. – 5. neděle postní 
• Neděle 2. 4. – Květná neděle 

http://www.cms-studanka.cz/

