
Slavnost Narození Páně        25.12.2016
OHLÁŠKY 

 Můžete si domů odnést betlémské světlo. Děkujeme skautům, kteří jej přinesli. 
 Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podílí na přípravě na vánoční svátky a životě naší

farnosti: kostelníkům, mistrantům, varhaníkům, zpěvákům, katechetům, všem, kteří
zajišťují květiny a výzdobu, kteří pomáhají s úklidem, a vůbec všem ostatním, a také
všem dárcům. Děkujeme zvlášť za dary na obnovu koberce, jak si můžete všimnout,
byl již v minulých dnech položen. 

 Rozpis vánočních bohoslužeb je na zvláštním listě, za zmínku stojí 
◦ v pondělí sv. Štěpána, mše sv. budou v 9:30 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích,

připomínáme, že mše sv. v     8:00 v Kunraticích není. 
◦ v úterý, středa a čtvrtek mše sv. v 18:00 v Kunraticích v kostele 
◦ v pátek Sv. Rodiny, mše sv.  s obnovou manželských slibů v 18:00 v Kunraticích,

zveme manžele, kteří uzavřeli církevní sňatek, aby přišli společně na tuto mši sv. a
obnovili své manželské sliby.  

◦ v sobotu poděkování za uplynulý rok s prosbou o požehnání do nového roku,
mše sv. s Te Deum a krátkou adorací v 16:00 v Kunraticích. 

◦ v neděli Slavnost Matky Boží, Panny Marie, mše sv. jsou jako v neděli, Vietnamci
budou mít mši svatou již v 16:00. 

 Tento týden nebude náboženství ani další katechetický program ani zkoušky sborů. 
 Jako v minulých letech i letos  se bude naše farnost podílet na Tříkrálové sbírce,

kterou pořádá Charita České republiky a Arcidiecézní charita Praha. Koledníci budou
koledovat ve dnech 2.-8.1. Více informací nebo pokud byste někdo chtěl pomoci,
přihlaste se u paní Drahuše Krausové, 602 669 550. 

 Prosíme zapisujte se na bočním oltáři na hlídání kostela v době, kdy má být otevřen.
 Předběžně zveme na koncert cimbálové hudby při příležitosti konce vánoční doby,

který bude ve farním kostele sv. Jakuba v Kunraticích 8.1. v 15:00. Pořadatelem je
MČ Praha Kunratice. 

 Společně organizovaná farní káva dnes, zítra ani příští neděli není. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 25.12. – Slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční 
 Pondělí 26.12. – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
 Úterý 27.12. – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 
 Středa 28.12. – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 
 Pátek 30.12. – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
 Neděle 1.1.2017 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
 Stručné životopisy svatých: www.ebreviar.cz 


