
3. neděle adventní      16. 12. 2018
OHLÁŠKY 

 Dnes v neděli zveme na setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě v 17:00. 

 Program ve farnosti bude tento týden následující: 

◦ Katechismus v pondělí bude jako obvykle. 

◦ 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. 

◦ Výuka náboženství pro děti v předvánočním týdnu již nebude. 

◦ 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 „České baroko a
lidová zbožnost“, srdečně zveme. Přednášejícím bude náš jáhen Jaroslav. 

◦ Ve středu ve 20:00 v Nazaretě se uskuteční setkání pastorační rady farnosti. 

◦ Předvánoční příležitost ke sv. zpovědi bude krom obvyklých časů v úterý 17:00-
21:00, ve středu 15:00-19:00,  ve čtvrtek 17:00-21:00 v kostele.  Využijme této
příležitosti. V případě, že byste nemohli v nabídnuté časy, je samozřejmě možná
individuální domluva. 

◦ Od příští neděle bude v kostele k dispozici betlémské světlo. 

 V období kolem Vánoc navštíví kostel několik skupin dětí ze škol a školek, aktuální
rozpis lze sledovat na webových stránkách farnosti. 

 Během vánočních svátků bude v dané časy otevřený kostel k modlitbě a návštěvě
jesliček, prosíme vás, abyste se zapsali na hlídání kostela. 

 Jsou stále k dispozici farní zprávy na prosinec a přehled vánočních bohoslužeb. Na
vánoční bohoslužby můžeme pozvat i naše nevěřící nebo hledající přátele, můžeme
jim tak pomoci prožít vánoční svátky duchovněji. 

 Během vánoční doby budou v kostele sv. Jakuba koncerty: ve spolupráci s městskou
částí koncert cimbálové hudby v neděli 30. 12. v 15:00, vánoční koncert komorního
sboru Libuše v sobotu 5. 1. v 15:00. 

 Předběžně zveme na farní oběd 6. 1. ve 12:30, přihlašujte se u P. Vojtěcha. 
 Po mši sv. v 9:30 během farní kávy (nebo po domluvě s p. Klepetářovou) je možné si

vypůjčit knížky z farní knihovničky. 

 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 7.526 Kč a v Hrnčířích 1.526 Kč, šlo o jednu
z účelových sbírek – konkrétně 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 16. 12. – 3. neděle adventní 

 V pondělí začíná předvánoční týden, texty jsou vybírány ze dní od 17. prosince. 

 V předvánočním týdnu se památky svatých neslaví. 

 Neděle 23. 12. – 4. neděle adventní 


