Slavnost Ježíše Krista Krále

26. 11. 2017

OHLÁŠKY
 Tento víkend je v Nazaretě druhé setkání v rámci kurzu Lif, prosíme a děkujeme za
vzájemnou modlitbu farníků a účastníků.
 Dnes v 15:00 v Nazaretě srdečně zveme na vyrábění adventních věnců pod vedením
paní Hedviky Borženské. Vlastní vyrobené věnce si pak můžete přinést příští neděli
(1. neděli adventní), při mších sv. budou požehnány.
 Dnes v 17:00 bude setkání biřmovanců v Nazaretě.
 Program farnosti bude tento týden obvyklý:
◦ V pondělí setkání nad katechismem po mši svaté / v 19:00 s P. Stanislavem.
◦ V pondělí a úterý výuka náboženství dět v 17:00.
◦ V úterý zkouška sboru v 19:00 a setkání katechumenů v 19:00.
◦ Ve čtvrtek po mši sv. v 18:00 bude adorace s nešporami z breviáře.
 Prosincové setkání farnosti bude již o týden dříve, a to tuto středu 29. 11. v 19:00
v Nazaretě. Stejně tak mše sv. v Alzheimer home bude již tento čtvrtek 30. 11.
 V pátek v 15:00 bude v kostele sv. Jakuba zádušní mše sv. za Jiřího Janouše.
 Tento pátek zveme nejen mladé, ale i farníky na Arcidiecézní ples mládeže, který se
uskuteční v 19:00 v KC Novodvorská na Praze 4.
 Pátek je první v měsíci, po mši svaté bude prvopáteční svátostné požehnání.
 V sobotu 2. 12. bude rozsvěcení vánočního stromku s krátkým duchovním slovem, a
to v Hrnčířích v 16:00 a v Libuši v 17:00, v neděli 3. 12. bude rozsvěcení vánočního
stromku s krátkým duchovním slovem v Písnici v 17:00.
 Příšt nedělí – první adventní – začne nový liturgický rok.
 Příští neděli po mši sv. v 9:30 (tj. od cca 10:50), bude v Nazaretě mikulášská besídka
s nadílkou pro děti a divadelním představením Tučňáci na Arše. Viz plakátky.
 Srdečně zveme na rorátní mše sv., které budou během adventu v úterý a ve středy
v Kunraticích v 6:00 ráno, ve čtvrtky v Hrnčířích v 6:00 ráno a v soboty v Kunraticích
v 7:00 ráno. Večerní mše sv. v úterý a středy nebudou.
 Na bočním oltáři jsou stále ještě k dispozici vyrobené svícínky, dobrovolné příspěvky
budou věnovány jako příspěvek na misie.
 Jsou ještě k dispozici farní zprávy na měsíc listopad.
 Po mši svaté v 9:30 jste srdečně zváni na přátelské setkání a farní kávu.
 Po mši svaté bude následovat kratičká adorace a svátostné požehnání.

KALENDÁŘ





Neděle 26. 11. – Slavnost Ježíše Krista Krále
Čtvrtek 30. 11. – Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Pátek 1. 12. – Nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána, kn. a muč.
Neděle 3. 12. – 1. neděle adventní (začíná cyklus čtení „B“)

