
Svátek Křtu Páně   7. 1. 2018
OHLÁŠKY 

 Děkujeme ještě jednou 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 našich
kostelích, těm, kteří pomáhají s úklidem, kteří počítají sbírky a nosí finance do banky,
a vůbec všem, kteří  se jakkoliv  podílejí  pomocí  nebo přispívají  i  finančními dary.
V neposlední řadě velmi děkujeme těm, kteří se za farnost a kněze ve farnosti modlí.
Pán Bůh odplať. 

 Dnes je Svátek Svátek Křtu Páně, dnešním dnem také končí doba vánoční. 
 Dnes ve 13:00 bude farní oběd, pokud ještě někdo uvažujete přijít, prosíme přihlaste

se u P. Vojtěcha (jde o to, abychom 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. 

 Dnes odpoledne bude další setkání biřmovanců v 17:00. 
 Dnes od 19:00 má mši sv. a následné setkání vietnamská komunita. 
 Program ve farnost bude tento týden již obvyklý: 

◦ Katechismus v pondělí po mši sv. 
◦ Náboženství dětí v pondělí a úterý dle rozvrhu. 
◦ Setkání katechumenů a sbor v úterý v 19:00. 
◦ Adorace s modlitbou nešpor ve čtvrtek po mši sv. 

 V úterý slaví své narozeniny P. Stanislav, přejeme mu a vyprošujeme vše nejlepší. Ad
multos annos!! Pamatujme na P. Stanislava v modlitbě. 

 Ve středu v 19:00 bude setkání pastorační rady farnost. 
 Příští víkend proběhne další tématcká víkendovka pro mladé 12-18 let, více info na

webu farnosti, přihlašování on-line na webu farnosti a centra Nazaret. Zveme. 
 Také letos se účastníme Tříkrálové sbírky, kterou pořádá arcidiecézní charita. Více

informací u p. Drahuše Krausové. Děkujeme všem, kteří se zapojili do koledování, i
těm, kteří přispěli svými dary. 

 Na nástěnce a na webu si můžete prohlédnou informace ohledně Adopce na dálku,
do které jsme se jako farnost zapojili. 

 Jsou k dispozici farní zprávy na leden. 
 Sbírky minulé neděle činily v Kunraticích 3.462 Kč a v Hrnčířích 1.443 Kč. Děkujeme. 
 Farní káva bude dnes po obědě. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 7. 1. – Svátek Křtu Páně, konec doby vánoční 
 Ve všední dny se první čtení a žalmy berou z 2. ročního cyklu feriálního lekcionáře. 
 Sobota 13. 1. – Nezávazná památka sv. Hilaria, biskupa a uč. c. 
 Neděle 14. 1. – 2. neděle v mezidobí 


