1. neděle adventní (A)

27.11.2016

OHLÁŠKY
 Dnes začíná doba adventní a nový liturgický rok, před závěrečným požehnáním
budou požehnány adventní věnce, které si po mši svaté můžete odnést domů.
 Tento víkend je v Nazaretě Oáza modlitby, prosíme o vzájemnou modlitbu.
 Dnes v neděli bude rozsvěcení vánočního stromku v Písnici od 17:00 (nedaleko
zastávky Ke Březině). Jste srdečně zváni.
 Výuka náboženství dět bude v pondělí, v úterý a ve středu jako obvykle.
 V pondělí po mši sv. od 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
 V úterý po mši sv. od 19:00 bude setkání katechumenů a všech dalších zájemců o
prohloubení víry.
 V úterý od 19:00 bude zkouška sboru s Tomášem Červinkou.
 Ve středu od 18:00 bude v Nazaretě setkání ekonomické rady farsnot a od 19:00
setkání pastorační rady farnost. Pokud byste měli nějaký podnět, prosím obraťte se
na P. Vojtěcha.
 Ve čtvrtek bude kromě rorátní mše sv. a večerní mše sv. také mše sv. v Alzheimer
home od 15:00, jste srdečně zváni.
 Ve čtvrtek po mši sv. je jako obvykle adorace s modlitbou večerních chval breviáře.
 V pátek od 15:00 budou ve farním kostele křtny Johany Vyležichové.
 V pátek od 17:00 bude zkouška rytmické kapely, noví zpěváci i hudebníci jsou vítání.
 Pátek je první pátek v měsíci, po mši svaté bude krátká adorace a prvopáteční
požehnání.
 Příští neděli srdečně zveme všechny děti na mši svatou a následnou mikulášskou
besídku s nadílkou do Nazareta, podrobnější informace na plakátcích na nástěnce.
 Příští neděli a v neděli za 14 dní bude paní Marie Krejbichová prodávat po mších
svatých křesťanské kalendáře.
 Srdečně zveme na rorátní mše svaté, které budou v celé adventní době: v úterý, ve
středu a v sobotu od 6:30 v Kunraticích a ve čtvrtek od 6:00 v Hrnčířích. V úterý a ve
středu proto nebudou večerní mše svaté. Využijme hojně této možnosti duchovního
prožití adventu.
 Na bočním oltáři si můžete vzít farní zprávy na měsíc prosinec. V nich je přiložen
rozpis vánočních bohoslužeb v naší farnosti.
 Po mši sv. od 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu do Nazareta. Během farní kávy je
možné využít nabídky farní knihovny a půjčit si nějakou knihu domů.
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•
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•
•
•

Neděle 27.11. – První neděle adventní (A)
Středa 30.11. – Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Sobota 3.12. – Památka sv. Františka Xaverského, kněze
Neděle 4.12. – Druhá neděle adventní (A)
Stručné životopisy svatých: www.ebreviar.cz

