
Květná neděle 25. 3. 2018
OHLÁŠKY 

 Tuto sobotu proběhlo na Náměstí Míru setkání mladých lidí v rámci celé arcidiecéze
(SDM v pražské arcidiecézi dříve nazývané diecézní setkání mládeže). Děkujeme za
vaši modlitbu za mladou generaci v naší arcidiecézi. 

 Dnes bude křížová cesta v kunratickém kostele v 16:00. Zveme především rodiny. 
 Dnes bude další setkání biřmovanců v 17:00 v Nazaretě. 
 Tento týden bude program ve farnosti následující: 

◦ Pondělní katechismus bude jako obvykle po mši sv. 
◦ Náboženství dětí bude v pondělí a v úterý. 
◦ Příprava na první sv. přijímání nebude. 

 Velká příležitost ke svátosti smíření bude v pondělí, úterý a ve středu od 16:00 do
21:00 v kostele sv. Jakuba. Využijme této příležitosti a připravme se slavením svátosti
smíření na Velikonoce. Doporučujeme přijít v pondělí, případně v úterý. 

 Tento týden je Svatý týden: 
◦ Ve čtvrtek bude v katedrále v 9:30 missa chrismatis, mše sv. se svěcením olejů. 
◦ Ve Zelený čtvrtek v 18:00 budeme slavit mši svatou na památku večeře Páně. Po

ní bude otevřená getsemanská zahrada až do 23:30, přijďme a modleme se. 
◦ Na Velký pátek bude v 8:00 modlitba breviáře, během dne bude možné modlit se

v kapli, v 15:00 modlitba křížové cesty a v 18:00 velkopáteční obřady. 
◦ Připomínáme, že Velký pátek je dnem přísného postu. 
◦ Na Bílou sobotu bude v 8:00 modlitba breviáře a obřad Effatha katechumenky

Veroniky, až do 16:00 bude otevřen kostel k modlitbě u Božího hrobu. 
◦ V  sobotu ve  20:00 budeme slavit  Velikonoční  vigilii,  která  začne požehnáním

ohně na náměstí. Prosíme, abyste parkovali mimo Kostelní náměstí. Během vigilie
přijme iniciační svátosti katechumenka Veronika Sutnarová. Po skončení vigilie
srdečně zveme na pohoštění do Nazareta. 

◦ V neděli na Boží hod velikonoční budou mše sv. jako v neděli, po mších sv. bývá
zvykem, že jsou žehnány pokrmy. 

 Z radnice jsme byli poprošeni, abychom kvůli opravě komunikací chodili ke hřbitovu
ulicemi Klínovecká a K Borovíčku a podél zdi. 

 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 5.580 Kč a v Hrnčířích 1.800 Kč. Děkujeme. 
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc březen a rozpis velikonočních bohoslužeb. 
 Po mši sv. v 9:30 jste zváni na farní kávu do Nazareta. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 25. 3. – Květná neděle 
 Čtvrtek 29. 3. – Zelený čtvrtek 
 Pátek 30. 3. – Velký pátek 
 Sobota 31. 3. – Bílá sobota 
 Neděle 1. 4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční 


