
2. neděle adventní (A)          4.12.2016
OHLÁŠKY 

 Tento víkend je v Nazaretě Animátorský kurz III/2, prosíme o vzájemnou modlitbu. 
 Dnes v neděli po mši svaté od 9:30 srdečně zveme všechny děti i dospělé na tradiční

mikulášskou besídku, představení a nadílku, do Nazareta. Mikulášská besídka bude
místo farní kávy, ale v rámci ní jste zváni všichni k setkání, bude dá-li Bůh i káva. 

 Dnes odpoledne od 15:00 bude ve farním kostele pokřtěna Barbora Badíková. 
 Tuto a příští neděli prodává p. Marie Krejbichová po mších sv. křesťanské kalendáře. 
 V pondělí od 10:00 bude ve farním kostele pohřeb se mší svatou paní Lucie Suché,

přijďte ji doprovodit na její poslední cestě. 
 V pondělí po mši sv. od 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem. 
 Výuka náboženství dět bude v pondělí, v úterý a ve středu jako obvykle. 
 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 večer bude od 18:00 modlitba v kostele a po ní farní setkání od 19:00. 
 Ve čtvrtek po mši sv. je jako obvykle adorace s modlitbou večerních chval breviáře. 
 V pátek od 17:00 bude zkouška rytmické kapely, noví zpěváci i hudebníci jsou vítání.
 V sobotu se v naší farnosti uskuteční  duchovní obnova, kterou povede P. Martin

Sklenář, začne rorátní mší svatou od 6:30, následuje snídaně a program duchovní
obnovy. Předpokládaný konec je před obědem. Využijme této příležitosti se během
adventní doby zastavit a modlit. 

 Příští neděli doprovodí mši sv. od 9:30 dá-li Bůh rytmická schola naší farnosti. Zveme.
 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 i
rozpis vánočních bohoslužeb v naší farnosti. Prosím opravte si čas u půlnoční mše
sv. v Hrnčířích, bude nikoliv ve 22:00, ale až ve 24:00. 

 Sbírka této neděle je jednou z účelových sbírek – mikulášská sbírka na bohoslovce. 
 Místo farní kávy, jak již bylo řečeno, jste zváni na mikulášskou nadílku do Nazareta. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 4.12. – Druhá neděle adventní (A)
 Úterý 6.12. – Nezávazná památka sv. Mikuláše, biskupa 
 Středa 7.12. – Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 
 Čtvrtek 8.12. – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
 Pátek 9.12. – Nezávazná památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina 
 Neděle 11.12. – Třet neděle adventní (A) 
 Stručné životopisy svatých: www.ebreviar.cz 


