Slavnost Matky Boží Panny Marie

1.1.2017

OHLÁŠKY

 Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podílí na přípravě na vánoční svátky a životě naší
farnosti: kostelníkům, ministrantům, varhaníkům, zpěvákům, katechetům, těm, kteří
zajišťují květiny a výzdobu, kteří pomáhají s úklidem, a vůbec všem ostatním, a také
všem dárcům. Pán Bůh odplať.
 Dnes v neděli bude mše svatá vietnamské komunity již v 16:00.
 Tento týden bude opět náboženství a další katechetický program jako obvykle.
◦ V pondělí po mši svaté setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
◦ V pondělí, úterý a ve středu náboženství dětí.
◦ V úterý po mši sv. od 19:00 setkání katechumenů a zájemců o prohloubení víry.
◦ V úterý po mši sv. od 19:00 zkouška sboru.
◦ V pátek od 17:00 zkouška rytmické kapely.
 Ve středu po mši svaté za lednové oslavence z řad farníků bude následovat setkání
farnosti v Nazaretě, všichni jste srdečně zváni.
 Ve čtvrtek bude kromě obvyklé mše svaté také mše sv. v Alzheimer home v 15:00.
 V pátek je Slavnost Zjevení Páně, mše sv. od 18:00 s žehnáním tříkrálových darů.
 Příští neděli bude mši svatou v 11:00 v Hrnčířích sloužit dá-li Bůh náš okrskový vikář
P. Josef Pecinovský, srdečně zveme.
 Během ledna a února, pokud nebude řečeno jinak, budou všednodenní mše svaté
od pondělí do čtvrtku v kapli na faře, mše svaté v pátek, sobotu a v neděli v kostele.
 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. Pro více informací nebo pokud byste někdo chtěl pomoci,
přihlaste se u paní Drahuše Krausové, 602 669 550. Budeme vděční, pokud byste se
mohli do koledování zapojit; není nutné, aby koledovaly jen děti.
 Prosíme zapisujte se na bočním oltáři na hlídání kostela na dnešní odpoledne.
 Srdečně zveme na koncert cimbálové hudby, který se uskuteční v kostele sv. Jakuba
v Kunraticích 8.1. v 15:00. Pořadatelem je MČ Praha Kunratice. Předběžně zveme
také na koncert komorní hudby, který bude v kostele sv. Jakuba 22.1. v 15:00.
 Informujeme, že otec arcibiskup rozhodl, že s účinností od 1.1.2017 je zrušeno adcm
jako samostatná právnická osoba, právním nástupcem bude Arcibiskupství pražské.
Centrum pro mládež tak je zařazeno do organizační struktury AP.
 Můžete si vzít a odnést domů farní zprávy na měsíc leden.
 Společně organizovaná farní káva dnes není. Pastýřský list.
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