
Svátek Křtu Páně     8.1.2017
OHLÁŠKY 

 Dnešním svátkem Křtu Páně končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí. 
 Dnes v neděli srdečně zveme na koncert cimbálové hudby, který bude v kostele sv.

Jakuba v Kunraticích 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. 

 Také letos se naše farnost podílí na Tříkrálové sbírce, kterou pořádá Charita České
republiky a Arcidiecézní charita Praha. Koledníci koledovali ve dnech 2.-8.1., je ještě
možné přispět do zapečetěných pokladniček po mši sv. Děkujeme všem z řad farníků
i skautů, kteří se do koledování letos zapojili, i paní Krausové, která sbírku v rámci
naší farnosti koordinovala. 

 Tento týden bude náboženství a další katechetický program jako obvykle. 
◦ V pondělí po mši svaté setkání nad katechismem s P. Stanislavem, připomínáme,

že zítra slaví P. Stanislav své narozeniny, pamatujme na něj v modlitbě. 
◦ V pondělí, úterý a ve středu náboženství dětí jako obvykle. 
◦ V úterý po mši sv. od 19:00 setkání katechumenů a zájemců o prohloubení víry,

kromě obvyklého setkání bude také setkání katechumenů ve čtvrtek od 18:00. 
◦ V úterý po mši sv. od 19:00 zkouška sboru. 
◦ V pátek od 17:00 zkouška rytmické kapely. 

 V pondělí v 9:30 bude v kostele sv. Jakuba pohřeb se mší svatou pana Josefa Jindry,
přijďme ho doprovodit na jeho poslední cestě. 

 Tento týden budou členové nazaretského týmu na exerciciích na Svatém Hostýně,
pamatujme prosím na ně i na ostatní účastníky ve svých modlitbách. 

 Příští víkend zveme všechny mladé od 12 do 18 let na  tematickou víkendovku do
Nazareta, nazvanou „Po čem touží …“. Více informací na plakátku, přihlašování přes
webový formulář. 

 Příští neděli bude setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě. 
 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. 
 Vzhledem k tomu, že pravidelně zbývala většina objednaných časopisů, tak prosíme

vás, kteří je čtete a chcete odebírat, abyste si je objednali samostatně. 
 Můžete si vzít a odnést domů farní zprávy na měsíc leden. 
 Srdečně zveme opět na farní kávu a setkání do Nazareta. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 8.1. – Svátek Křtu Páně 
 Pátek 13.1. – Nezávazná památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve 
 Neděle 15.1. – 2. neděle v mezidobí 
 Stručné životopisy svatých: www.ebreviar.cz 


