
Květná neděle 14. 4. 2019
OHLÁŠKY 

 Včera v Nazaretě proběhlo arcidiecézní setkání mládeže, SDM v pražské arcidiecézi,
kterého se zúčastnilo přes 200 lidí. Nakonec jsme zvolili studenou / mokrou variantu
a společný program jsme přesunuli do kostela. 

 Dnes na Květnou neděli bude křížová cesta od 15:00. Srdečně zveme všechny, také
rodiny a děti, k účasti. Květnou nedělí začíná Svatý týden, rozpis všech bohoslužeb
naleznete na rozpise na nástěnkách, na webu a ve farních zprávách. 

 Program ve farnosti bude tento týden následující: 
◦ V pondělí v 19:00 katechismus s P. Stanislavem. 
◦ V pondělí a v úterý bude náboženství dětí jako obvykle. 
◦ V úterý v 10:30 setkání maminek s dětmi v Nazaretě. 
◦ V úterý příprava ke svátostem dospělých v 19:00 a adorace ve 20:00 v kostele. 
◦ V pondělí, úterý a středu je zvláštní příležitost ke svátosti smíření dle rozpisu. 
◦ Na Zelený čtvrtek je v 9:30 mše sv. missa chrismatis v katedrále, při které bude

pan kardinál světit posvátné oleje. Srdečně zveme. Zveme také ministranty, kteří
by chtěli asistovat, k ministrantské službě. 

◦ Mše svatá na památku večeře Páně je v 18:00, následně až do 23:30 možnost
modlitby v Getsemanské zahradě, v kapli na faře. Prosím zapiště se do rozpisu,
abychom mohli zajistit tento prostor otevřený všem, kteří budou chtít přijít. 

◦ Na Velký pátek je modlitba breviáře v 8:00, následně možnost modlitba v kapli.
Křížová cesta je v kostele v 15:00 a velkopáteční obřady v 18:00. Velký pátek je
dnem přísného postu. 

◦ Na Bílou sobotu je modlitba breviáře a předkřestní obřady katechumenů v 8:00,
během dne až do 16:00 je možné přijít do kostela „k Božímu hrobu“ a setrvat
tam v tiché modlitbě. 

◦ Velikonoční vigilie začíná v sobotu ve 20:15 na náměstí a budou při ní pokřtěni
naši katechumeni. Po ní srdečně zveme na společné pohoštění.

 Příští neděli je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně a mše svaté jsou jako v neděli. 
 Předem srdečně zveme na jednodenní farní výlet do Vídně 1. 5. Odjezd bude v 5:20

z Prahy hl. n. vlakem RJ 1031, sraz alespoň 10 minut před odjezdem na nástupišti.
Návrat bude vlakem RJ 1036 ve 22:42 na hl. n. V rámci výletu bude společná mše sv.
a po městě nás bude provázet jáhen Jaroslav, který ve Vídni studoval. Přihlašujte se
do Květné neděle u Jaroslava. Příspěvek na výlet (na společnou cestu tam i zpět) je
pro děti, studenty a důchodce 300Kč, pro dospělé 600Kč. S sebou kapesné cca 20€. 

 Zveme děti z farnosti cca od 3. do 9. třídy na Noc v Nazaretě 27.-28. 4., přihlašování
u P. Vojtěcha a více informací na plakátcích. 

 Zveme také na farní oběd, který bude 28. 4. v Nazaretě. Prosíme přihlašujte se u P.
Vojtěcha, bychom věděli, kolik obědů máme asi tak připravit. 

 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 7.752 Kč a v Hrnčířích 890 Kč. Děkujeme. 
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc duben a rozpis velikonočních bohoslužeb. 
 Po mši sv. v 9:30 zveme na farní kávu a přátelské setkání. 
 V minulém týdnu byl v kostele sv. Jakuba instalován venkovní reproduktor, zvláště

pro maminky nebo tatínky s malými dětmi. 


