
1. neděle adventní (B) 3. 12. 2017
OHLÁŠKY 

 Dnes vstupujeme do nového liturgického roku a do doby adventní. Na závěr mše sv.
budou požehnány adventní věnce, které jste si přinesly. 

 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. Můžete si s sebou přinést
lucerničku nebo vlastní svíčku. 

 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 i mše sv. v Alzheimer home již byly tento týden. 
 Příští neděli v 15:00 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěn Tomáš Skalický. 
 Setkání biřmovanců, poslední před Vánocemi, bude také příští neděli v 17:00. 
 Na bočním oltáři jsou stále ještě k dispozici vyrobené svícínky, dobrovolné příspěvky

budou věnovány jako příspěvek na misie. 
 Jsou k dispozici nové farní zprávy na prosinec a přehled vánočních bohoslužeb. 
 Dnešní sbírka je jedna z účelových sbírek a bude věnována na bohoslovce. 
 V těchto týdnech probíhají jednání ohledně budoucího směřování Nazareta, jak po

stránce obsahové, tj. programu, tak po stránce majetkové, tj. financování provozu,
oprav a investic. Posledního jednání s ředitelem správy majetku, investičního odboru
a správy budov na Arcibiskupství se zúčastnil v pátek P. Vojtěch a ekonomická rada
farnosti. Problematika je komplexní, v případě zájmu o podrobnější info je P. Vojtěch
a ekonomičtí radní samozřejmě rádi poskytnou. Jak bylo řečeno na setkání farnosti,
pokud byste se někdo chtěl více v otázce angažovat, bude to velmi vítáno, ozvěte se
prosím P. Vojtěchovi. 

 Srdečně zveme zvláště děti po mši sv. v 9:30 do Nazareta na  mikulášskou besídku
s nadílkou a divadelním představením Tučňáci na Arše. Viz plakátky. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 3. 12. – 1. neděle adventní (začíná cyklus čtení „B“) 
 Pondělí 4. 12. – Nezávazná památka sv. Jana Damašského, kn. a uč. c. 
 Středa 6. 12. – Nezávazná památka sv. Mikuláše, b. 
 Čtvrtek 7. 12. – Památka sv. Ambrože, b. a uč. c. 
 Pátek 8. 12. – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
 Sobota 9. 12. – Nezávazná památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina 
 Neděle 10. 12. – 2. neděle adventní 


