
4. neděle adventní - Slavnost Narození Páně      24. 12. 2017
OHLÁŠKY 

 V pátek po mši sv. proběhl předvánoční úklid kostela, děkujeme všem pomocníkům.
 Program bohoslužeb je na zvláštním listě, můžete si ho odnést domů. 
 Dnes na  Štědrý den jsou mše svaté  v 16:00 a ve 24:00 v Kunraticích a ve 24:00 v

Hrnčířích („půlnoční mše sv“, tedy již ze Slavnosti Narození Páně). 
 V pondělí Slavnost Narození Páně - Boží hod vánoční = mše sv. jsou jako v neděli. 
 V úterý je Svátek sv. Štěpána jsou mše sv. pouze v 9:30 a v 11:00, nebude v 8:00. 
 Ve středu, čtvrtek a pátek jsou mše sv. v 18:00 v Kunraticích. Ve středu při příležitosti

svátku sv. Jana bude požehnáno víno, které si můžete přinést a pak odnést domů.  
 V sobotu je mše sv. jako obvykle v 8:00 v Kunraticích. 
 V sobotu v 15:00 se uskuteční v kostele koncert cimbálové hudby. Jste zváni. 
 Příští neděli Svátek svaté Rodiny, dopolední mše sv. budou s obnovou manželských

slibů. Srdečně zveme na  česko-vietnamskou mši svatou,  která bude příští neděli
večer v 17:00. Mši sv. budeme slavit společně s vietnamskou komunitou, která mívá
obvykle mše sv. v našem farním kostele v neděli večer. Po bohoslužbě nás vietnamští
bratři a sestry zvou na občerstvení; můžeme něco drobného přinést i my, abychom
mohli ochutnat navzájem. Srdečně zveme ke společnému slavení. 

 Katechismus, náboženství dětí, setkání katechumenů ani sbor tento týden nejsou. 
 Během vánočních svátků bude v dané časy  otevřený kostel k modlitbě a návštěvě

jesliček, prosíme vás, abyste se zapsali na hlídání kostela. 
 Předběžně zveme na mši sv. v sobotu 6. 1. ze  Slavnosti Zjevení Páně, bohoslužbu

doprovodí komorní sbor Libuše. 
 V neděli 7. 1. se uskuteční další farní oběd, kdo byste se chtěli zúčastnit, přihlaste se

prosíme u P. Vojtěcha. Všichni jste srdečně zváni. 
 Můžete si odnést betlémské světlo. 
 Začátkem ledna se zapojíme do  Tříkrálové sbírky, pořádané arcidiecézní charitou.

Více informací u p. Krausové. Pokud byste chtěli  koledovat (zvláště děti), bude to
opravdu velmi vítáno; i v tomto případě se přihlaste u p. Krausové. 

 Pokud byste chtěli dát farnosti dar a využít tak možnost snížení základu daně, určitě
budeme vděční. Je možné dát dar v hotovosti nebo převést na účet farnosti, číslo je
na webových stránkách v sekci Kontakty. Potvrzení o daru na požádání vystavíme. 

 Jsou stále k dispozici 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. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 24. 12. – 4. neděle adventní 
 Pondělí 25. 12. – Slavnost Narození Páně, Boží hod vánoční 
 Úterý 26. 12. – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
 Středa 27. 12. – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 
 Čtvrtek 28. 12. – Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 
 Neděle 31. 12. – Svátek sv. rodiny, Ježíše, Marie a Josefa 


