
1. neděle adventní 2. 12. 2018
OHLÁŠKY 

 Dnes začíná advent. Využijme této krásné doby ke ztišení a nenechme se strhnout
shonem okolí. Po mši sv. budou požehnány adventní věnce, které jste si přinesli. 

 V adventu srdečně zveme především na rorátní mše sv., které budou podle rozpisu,
který si můžete vzít spolu s prosincovými farními zprávami. 
◦ Rorátní mše sv. při svíčkách 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
zvlášť v soboty). Po rorátech v Kunraticích bude skromná snídaně v Nazaretě. 

 Srdečně zveme především rodiny s dětmi na mikulášskou besídku s představením
a nadílkou, besídka začne po mši sv. v 9:30 cca v 10:50 v Nazaretě. 

 Program ve farnosti bude tento týden následující: 
◦ Katechetický program v pondělí a v úterý bude obvyklý. 
◦ V úterý v 21:00 bude v kostele sv. Jakuba adorace se zpěvy, srdečně zveme. 
◦ Ve středu v 19:00 bude v Nazaretě přednáška z historie na téma „Mistr Jan Hus a

husitské hnutí“, srdečně zveme. Přednášejícím bude náš jáhen Jaroslav. 
◦ Ve čtvrtek bude mše sv. v Alzheimer home , a to od 14:00 (nikoliv od 15:00). 
◦ V sobotu v 11:00 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěn Šimon Šrámek. 

 V sobotu 8. 12., o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, bude arcidiecézní
mariánská pouť na Svatou Horu. Hlavní mši bude celebrovat pan kardinál v 11:00. 

 Předběžně zveme 15. 12. dopoledne na farní duchovní obnovu, kterou povede náš
jáhen Jaroslav. 15. 12. v 15:00 bude adventní koncert v kostele sv. Jakuba. 

 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc listopad. 
 V rámci setkání farnosti v Hrnčířích proběhla diskuse nad tématem možnosti sdílet

hrnčířský kostel s pravoslavnými. Protože od více farníků zaznívalo spíše odmítavé
stanovisko, P. Vojtěch po úvaze pravoslavným doporučil, aby hledali jiný kostel. 

 V rámci přípravy kurzů INVENIO pro školy  sháníme člověka, který by vypomohl 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 P. Vojtěchovi. 

 Z majetku centra mládeže budeme vyřazovat starší, nicméně funkční velký mrazák.
Pokud byste o něj měli někdo zájem, prosím ozvěte se P. Vojtěchovi. 

 U paní Krjbichové je možné si koupit stolní katolické kalendáře na rok 2019. 
 Sbírka předminulé neděle činila v Kunraticích 5.765 Kč a v Hrnčířích 1.400 Kč, sbírka

minulé neděle činila v Kunraticích 6476 Kč a v Hrnčířích 1.420 Kč. 
 Srdečně zveme na farní kávu v rámci mikulášské besídky po mši svaté v 9:30. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 2. 12. – 1. neděle adventní (začíná cyklus C nedělního lekcionáře) 
 Pondělí 3. 12. – Památka sv. Františka Xaverského, kn. 
 Čtvrtek 6. 12. – Nezávazná památka sv. Mikuláše, biskupa 
 Pátek 7. 12. – Památka sv. Ambrože, biskupa a uč. církve 
 Sobota 8. 12. – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
 Neděle 9. 12. – 2. neděle adventní 


