Slavnost Ježíše Krista Krále

25. 11. 2018

OHLÁŠKY

 Tento víkend je v Nazaretě duchovní obnova slovenského společenství.
 Dnes v neděli v 15:00 bude v Nazaretě vyrábění adventních věnců. Vyrábění povede
paní Hedvika Borženská. Věnce si pak můžete odnést domů, požehnání bude po
mších svatých na první neděli adventní 2. 12. Využijme této příležitosti a připravme
se na vstup do adventní doby. Srdečně zveme.
 Program ve farnosti bude tento týden následující:
◦ V pondělí v 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
◦ V pondělí a v úterý v 17:00 náboženství pro děti podle rozvrhu.
◦ V úterý v 19:00 setkání katechumenů a nedávno pokřtěných a setkání sboru.
◦ V úterý v 21:00 bude v kostele sv. Jakuba adorace se zpěvy.
◦ Ve středu v 19:00 bude přednáška z historie na téma „Karel IV. a církev“, srdečně
zveme. Přednášejícím bude náš jáhen Jaroslav.
 V pátek srdečně zveme na arcidiecézní ples mládeže v KC Novodvorská, na webu si
můžete prohlédnout promo video. Začátek plesu je v 19:00.
 V sobotu ve 14:00 bude zádušní mše sv. za paní Henrietu Haasovou a uložení urny.
 V sobotu v 16:00 bude rozsvěcení vánočního stromu v Hrnčířích, v 17:00 rozsvěcení
vánočního stromu na Libuši. Příští neděli bude rozsvěcení vánočního stromu v 16:00
v Kunraticích a v 17:00 v Písnici.
 Příští neděli začíná adventní doba. Krom toho srdečně zveme zvláště rodiny s dětmi
na mikulášskou besídku s představením a nadílkou pro děti, besídka začne po mši
sv. v 9:30 cca v 10:50 v Nazaretě.
 Předem zveme na rorátní mše svaté při svíčkách, které budou v adventní době, tedy
od 2. 12. Roráty budou v úterý a ve středy v 6:00 v kostele sv. Jakuba v Kunraticích,
ve čtvrtky v 6:00 v kostele sv. Prokopa v Hrnčířích a v soboty v 7:00 v kostele sv.
Jakuba v Kunraticích. Zveme samozřejmě také rodiny i děti (třeba zvláště v soboty).
Po rorátech v Kunraticích následuje skromná snídaně v Nazaretě.
 Pan kardinál srdečně zve na arcidiecézní mariánskou pouť na Svatou Horu v sobotu
8. 12. Hlavní mše sv. bude na Svaté Hoře v 11:00.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc listopad.
 V rámci přípravy kurzů INVENIO pro školy sháníme člověka, který by mohl vypomoci
s vařením. Šlo by většinou o 3 všední dny (např. pondělí oběd – středa oběd), nyní
cca 1-2x za měsíc, počet jídel maximálně 30, počítáme s finančním ohodnocením.
Pokud byste sami chtěli nebo o někom věděli, prosím ozvěte se u P. Vojtěcha.
 U paní Krjbichové je možné si koupit stolní katolické kalendáře na rok 2019.
 Srdečně zveme na farní kávu po mši svaté v 9:30.

KALENDÁŘ





Neděle 25. 11. – Slavnost Ježíše Krista Krále
Pátek 30. 11. – Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Sobota 1. 12. – Nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána, kn. a muč.
Neděle 2. 12. – 1. neděle adventní (začíná cyklus C nedělního lekcionáře)

