3. neděle adventní (A)

11.12.2016

OHLÁŠKY
 Děkujeme všem, kteří se minulou neděli podíleli na přípravě a organizaci mikulášské
besídky s nadílkou v Nazaretě.
 V sobotu se uskutečnila duchovní obnova s P. Martinem Sklenářem, v návaznosti na
zájem některých z vás uvádíme jeho webové stránky: www.masklen.webnode.cz
 Tuto neděli prodává p. Marie Krejbichová po mších sv. křesťanské kalendáře.
 V pondělí po mši sv. od 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
 V pondělí, úterý i ve středu bude výuka náboženství dět jako obvykle.
 V úterý od 18:00 se uskuteční setkání ekonomické rady farnosti.
 V úterý od 19:00 bude setkání katechumenů a všech zájemců o prohloubení víry.
 V úterý od 19:00 bude zkouška sboru s Tomášem Červinkou.
 Ve čtvrtek po mši sv. je jako obvykle adorace s modlitbou večerních chval breviáře.
 V pátek od 10:00 bude v kostele sv. Jakuba pohřeb se mší svatou pana Pavla Supa,
přijďme ho doprovodit na jeho poslední cestě. Po mši sv. budou jeho ostatky uloženy
do hrobu na vinohradském hřbitově.
 V pátek od 17:00 bude zkouška rytmické kapely, noví zpěváci i hudebníci jsou vítání.
 Příští neděli se uskuteční od 17:00 setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě.
 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.
 Příležitost ke svátosti smíření: kromě úterý vždy ½ hodiny přede mší svatou, pokud
slouží otec Vojtěch, zpovídá se v kostele, pokud slouží otec Stanislav, zpovídá se na
faře ve farní kanceláři. Kromě toho bude příležitost 21. a 22.12. od 17:00 do 21:00.
Jako vždy je možné také domluvit se individuálně s kněžími.
 Na bočním oltáři si můžete vzít farní zprávy na měsíc prosinec. V nich je přiložen též
rozpis vánočních bohoslužeb v naší farnosti. Prosím opravte si čas půlnoční mše sv.
v Hrnčířích, bude nikoliv ve 22:00, ale až ve 24:00.
 Po mši sv. od 9:30 zveme na farní kávu a setkání do Nazareta, využijme této pěkné
příležitosti vzájemného setkání.

KALENDÁŘ








Neděle 11.12. – Třet neděle adventní (A)
Pondělí 12.12. – Nezávazná památka Panny Marie Guadalupské
Úterý 13.12. – Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Středa 14.12. – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Od soboty 17.12. začíná předvánoční týden, doba bezprostřední přípravy na Vánoce.
Neděle 18.12. – Čtvrtá neděle adventní (A)
Stručné životopisy svatých: www.ebreviar.cz

