
4. neděle adventní (A)        18.12.2016
OHLÁŠKY 

 Informujeme, že na základě povolení č.j. MC P-KU 03329/2016 byla pokácena jedna
lípa v blízkosti kostela, důvodem byla významně narušená stabilita stromu. 

 Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na obnovu koberce ve farním kostele, jak si
můžete všimnout, byl již v minulých dnech položen. 

 Děkujeme i dětem ze ZŠ Kunratice, které okrášlily dnešní bohoslužbu svým zpěvem. 
 Dnes v neděli se uskuteční od 17:00 setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě.
 Srdečně zveme na poslední týden rorátních mší svatých: budou 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 sv. Využijme 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. 

 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 16:00 bude ve farním kostele koncert pro rodiče dět ZŠ Kunratice. 
 Setkání katechumenů toto úterý od 19:00 již nebude. 
 V úterý od 19:00 bude zkouška sboru s Tomášem Červinkou. 
 Ve středu a ve čtvrtek bude příležitost k svátosti smíření v kostele 17:00-21:00. 
 Ve čtvrtek po mši sv. je jako obvykle adorace s modlitbou večerních chval breviáře. 
 V pátek mezi 17:00 a 18:00 bude přineseno do farního kostela betlémské světlo, do

26.12. bude možné si odnést i domů. Děkujeme těm, kteří se na přinesení podílí. 
 Zkouška rytmické kapely tento pátek také již nebude. 
 V sobotu bude Štědrý den, mše svaté v Kunraticích budou: rorátní v 6:30, půlnoční

zejm. pro rodiny s dětmi v 16:00, půlnoční ve 24:00. V Hrnčířích půlnoční ve 24:00. 
 Příští neděli je Slavnost Narození Páně, mše svaté budou jako v neděli. 
 Prosíme zapisujte se na bočním oltáři na hlídání kostela v době, kdy má být otevřen,

prosíme taky ochotné muže, kteří by byli schopni pomoci při půlnoční se zajištěním
pořádku, aby se přihlásili otci Vojtěchovi. 

 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 18.12. – Čtvrtá neděle adventní (A) 
 Sobota 24.12. – Štědrý den, rozpis mší svatých viz výše 
 Neděle 25.12. – Slavnost Narození Páně (A) 
 Stručné životopisy svatých: www.ebreviar.cz 


