2. neděle adventní
OHLÁŠKY

10. 12. 2017

 Děkujeme vám, kteří jste se minulou neděli podíleli na přípravě mikulášské besídky
s nadílkou a divadelním představením. Několik fotek je na webu farnosti.
 Dnes v neděli v 15:00 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěn Tomáš Skalický.
 Setkání biřmovanců, poslední před Vánocemi, bude dnes v neděli v 17:00.
 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 následující:
◦ V pondělí setkání nad katechismem po mši svaté s P. Stanislavem nebude.
◦ V pondělí a úterý výuka náboženství dět v 17:00 bude jako obvykle.
◦ V úterý zkouška sboru v 19:00 a setkání katechumenů v 19:00.
 V úterý bude v naší farnosti vikariátní konference našeho 3. pražského vikariátu.
 Ve středu bude v 16:30 setkání katechetů naší farnosti.
 Ve středu bude v 19:00 setkání pastorační rady naší farnosti.
◦ S případnými podněty se prosím předem obraťte k P. Vojtěchovi.
 Dá-li Bůh, příští neděli mezi nás zavítá P. Kamil Strak, nový ředitel Sekce pro mládež
ČBK, a bude mít promluvu při mších sv. v 8:00 a v 9:30.
 Příští neděli bude v 17:00 setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě.
 Již předem avizujeme, v pondělí 18. 12. a v úterý 19. 12. bude zvláštní příležitost ke
svátosti smíření, a to od 19:00 do 21:00 v kostele sv. Jakuba.
 Pamatujme prosím v modlitbě na nemocného P. Stanislava.
 Jsou k dispozici nové farní zprávy na prosinec a přehled vánočních bohoslužeb. Na
vánoční bohoslužby můžeme pozvat i naše nevěřící nebo hledající přátele, můžeme
jim tak pomoci prožít vánoční svátky duchovněji.
 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.

KALENDÁŘ







Neděle 10. 12. – 2. neděle adventní
Pondělí 11. 12. – Nezávazná památka sv. Damasa I., pap.
Úterý 12. 12. – Nezávazná památka Panny Marie Guadalupské
Středa 13. 12. – Památka sv. Lucie, panny a muč.
Čtvrtek 14. 12. – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a uč. c.
Neděle 17. 12. – 3. neděle adventní

