
Svátek Svaté rodiny      31. 12. 2017
OHLÁŠKY 

 Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podílí na životě farnost, a to nejen nyní během
Vánoc, ale i během celého roku: kostelnicím, varhaníkům, zpěvákům, ministrantům,
čtenářům, katechetům, těm, kteří zajišťují květiny a výzdobu v kostelích, těm, kteří
pomáhají  s  úklidem,  a  vůbec  všem,  kteří  se  jakkoliv  podílejí  pomocí  i  přispívají
finančními dary. V neposlední řadě velmi děkujeme těm, kteří se za farnost a kněze
ve farnosti modlí. Pán Bůh odplať. 

 Dnes je Svátek svaté Rodiny, dopolední mše sv. jsou s obnovou manželských slibů. 
 Srdečně zveme na česko-vietnamskou mši svatou, která bude dnes večer v 17:00.

Mši sv. budeme slavit společně s vietnamskou komunitou, která mívá obvykle mše
svaté 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. 

 Zítra na Nový rok budou mše svaté jako v neděli. 
 Na Nový rok bude odpoledne otevřený kostel k modlitbě a návštěvě jesliček. 
 Katechismus, náboženství dětí, setkání katechumenů ani sbor tento týden nejsou. 
 Ve čtvrtek v 15:00 bude mše sv. v Alzheimer home. 
 Pátek je první v měsíci, po mši svaté bude prvopáteční požehnání. 
 V pátek v 19:00 v kostele sv. Jakuba srdečně zveme na koncert ZUŠ Olešská. 
 Srdečně zveme na mši sv. ze slavnost Zjevení Páně, která bude sobotu 6. 1. v 17:00

v Kunraticích. Bohoslužbu doprovodí  komorní sbor Libuše pod vedením paní Jany
Kaněrové. Budou také mše sv. v 8:00 v Kunraticích a v 10:00 v Hrnčířích. 

 V neděli 7. 1. se uskuteční další  farní oběd, kvůli zjednodušení příprav se přihlaste
prosíme u P. Vojtěcha (jde o to, abychom předem věděli, kolik jídla uvařit a pro kolik
lidí prostřít). Oběd je příležitostí k vzájemnému setkání i prohloubení vztahů v našem
farním společenství, využijme toho. Všichni jste srdečně zváni. 

 V neděli 7. 1. bude další setkání biřmovanců v 17:00. 
 I letos se začátkem ledna zapojíme do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá arcidiecézní

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

 Jsou k dispozici farní zprávy na leden. 
 Po mši svaté v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 31. 12. – Svátek sv. rodiny, Ježíše, Marie a Josefa 
 Neděle 31. 12. – večerní mše sv. na poděkování za uplynulý rok 
 Pondělí 1. 1. – Slavnost Matky Boží, Panny Marie, světový den modliteb za mír 
 Úterý 2. 1. – Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, b. a uč. c. 
 Středa 3. 1. – Nezávazná památka Nejsvětějšího jména Ježíš 
 Sobota 6. 1. – Slavnost Zjevení Páně 
 Neděle 7. 1. – Svátek Křtu Páně, konec doby vánoční 


