
Květná neděle (A)     9.4.2017
OHLÁŠKY 

 V pátek a sobotu proběhla oslava Světového dne mládeže v naší pražské arcidiecézi
(SDM). Děkujeme vám všem, kteří jste na mladé lidi v modlitbě pamatovali. 

 Dnes v neděli v 14:00 v kostele sv. Jakuba bude pokřtěn Kristian Sechter. 
 Dnes v neděli v 16:00 srdečně  zveme (nejen děti) na křížovou cestu zejména pro

děti pod vedením našich katechetek Ali Váchalové a Jany Vargové. 
 Tento týden bude náboženství a další katechetický program jako obvykle: 

◦ V pondělí po mši svaté setkání nad katechismem s P. Stanislavem. 
◦ V pondělí, úterý a ve středu náboženství dětí jako obvykle. 
◦ V úterý již nebude příprava katechumenů, protože otec Vojtěch bude zpovídat. 
◦ V úterý po mši sv. od 19:00 zkouška sboru. 

 V úterý má svátek P. Stanislav, pamatujme na něj zvlášť v modlitbě. Blahopřejeme. 
 Ve středu v 16:00 v kostele sv. Jakuba bude pokřtěna Iveta Lorencová. 
 Ve středy jednou za 14 dní jsou přednášky z cyklu přípravy snoubenců (termíny jsou

15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5.), na přednášky jsou zváni i farníci.
Srdečně zveme na inspirativní přednášku „Jak prožívat v manželství vztah k Bohu“. 

 Velká příležitost ke svátosti smíření (za účasti aspoň 2 zpovědníků) bude v pondělí
10. a v úterý 11.4. od 16:00 do 21:00. Možná je také individuální domluva s kněžími.
Před samotnými obřady tridua již příležitost ke zpovědi kvůli nácviku liturgie nebude.

 PŘEHLED VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB JE NA ZVLÁŠTNÍM LISTĚ, ZVEME K ÚČASTI
◦ Prosíme, zapište se také na archy s hlídáním kaple a kostela, aby tyto prostory

mohly být otevřené k modlitbě (Getsemanská zahrada a Boží hrob). 
 V sobotu 22.4. od 9:00 do 13:00 nabízí Pastorační středisko AP možnost absolvovat

školení lektorů v Pastoračním středisku v Dejvicích, všechny lektory srdečně zveme,
není nutné přihlašování. 

 V sobotu 22.4. od 13:00 zveme na již tradiční Otvírání studánek v Kunratickém lese,
v rámci programu je i úvod ve farním kostele od 13:00. Více na plakátku. 

 V sobotu 22.4. od 20:00 jste zváni na Školní ples školy sv. Augustina do Kunratické
sokolovny, pro děti bude připraven program již od 18:30 a možnost přespání. Více na
plakátku na vývěsce. 

 Avizujeme, že v neděli 23.4. bude další farní oběd, všechny farníky srdečně zveme.
Jen pro zjednodušení organizace prosím dejte vědět odhadovaný počet účastníků
paní Marii Krejbichové nebo paní Zdeně Chalupové. 

 Můžete si vzít a odnést domů farní zprávy na měsíc duben. Přílohou je také rozpis
velikonočních bohoslužeb v naší farnosti. Vyhraďme si čas na slavení Velikonoc. 

 Srdečně zveme na farní kávu a setkání do Nazareta po druhé mši sv. v Kunraticích. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 9.4. – Květná (pašijová) neděle 
 Tento týden je Svatý týden, jehož vrcholem jsou události Velikonočního tridua: 

◦ 13.4. – Zelený čtvrtek, 14.4. – Velký pátek, 15.4. – Bílá sobota 
 Neděle 16.4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční 


