
2. neděle adventní 9. 12. 2018
OHLÁŠKY 

 Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě  mikulášské besídky s představením,
pár fotek z mikulášské besídky si můžete prohlédnout na farním webu. 

 Děkujeme také všem, kteří se podíleli na úklidu kuchyně tento víkend. 

 Srdečně zveme na rorátní mše sv., které budou nyní v adventní době 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 soboty). Po rorátech v Kunraticích následuje skromná snídaně v Nazaretě. 

 Program ve farnosti bude tento týden následující: 

◦ Katechetický program v pondělí a v úterý je obvyklý. 

◦ Tento týden je poslední, kdy se před Vánocemi bude učit náboženství. 

◦ 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 „Reformace a
protireformace“, srdečně zveme. Přednášejícím bude náš jáhen Jaroslav. 

◦ V sobotu dopoledne zveme na farní duchovní obnovu, kterou povede náš jáhen
Jaroslav. Začneme mší sv. v 7:00, bude následovat snídaně a duchovní obnova. 

◦ V sobotu v 15:00 bude adventní koncert v kostele sv. Jakuba. 

◦ Příští neděli zveme na setkání farnosti v Hrnčířích do Baráčnické rychty v 17:00. 

 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc listopad. 

 Po mši sv. v 9:30 během farní kávy (nebo po domluvě s p. Klepetářovou) je možné si
vypůjčit knížky z farní knihovničky. 

 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. 

 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 8.138 Kč a v Hrnčířích 1.149 Kč. Sbírka této
neděle je jedna z účelových – na bohoslovce. 

 Je vyvěšený plán účelových sbírek vyhlášených arcibiskupstvím na rok 2019. 

 Srdečně zveme na farní kávu po mši svaté v 9:30. 

KALENDÁŘ 
 Neděle 9. 12. – 2. neděle adventní 

 Úterý 11. 12. – Nezávazná památka sv. Damasa I., papeže 

 Středa 12. 12. – Nezávazná památka Panny Marie Guadalupské 

 Čtvrtek 13. 12. – Památka sv. Lucie, panny a mučednice 

 Pátek 14. 12. – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

 Neděle 16. 12. – 3. neděle adventní 


