4. neděle adventní

23. 12. 2018

OHLÁŠKY
 Od dnešního dne do středy 26. 12. je v kostele k dispozici betlémské světlo.
 Program vánočních bohoslužeb je k dispozici na rozpise, na nástěnkách a na webu.
◦ Na Štědrý den budou mše sv. v 16:00 v Kunraticích (zvláště pro rodiny s dětmi) a
ve 24:00 v Kunraticích i v Hrnčířích (půlnoční), srdečně zveme. Můžeme pozvat i
naše nevěřící nebo hledající přátele, přijít s nimi a pomoci jim tak prožít vánoční
svátky duchovněji.
◦ Na Boží hod vánoční budou mše svaté jako v neděli.
◦ Na svatého Štěpána budou mše svaté v 9:30 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích,
mše sv. v 8:00 v Kunraticích nebude.
◦ Ve čtvrtek, v pátek a v sobotu budou mše svaté jako obvykle.
 Příští neděli bude Svátek Svaté rodiny, při mších sv. bude pro manžele (kteří přijdou
na mši svatou společně) možnost obnovit manželské sliby.
 Srdečně zveme na závěr roku na Silvestra na česko-vietnamskou mši svatou v 17:00
a následné přátelské setkání s křesťanskou vietnamskou komunitou.
 Během vánočních svátků bude v dané časy otevřený kostel k modlitbě a návštěvě
jesliček, prosíme vás, abyste se zapsali na hlídání kostela.
 Jsou k dispozici farní zprávy na prosinec s přehledem vánočních bohoslužeb.
 Příští neděli v 15:00 zveme na koncert cimbálové hudby, pořádaný ve spolupráci
s městskou částí. Zveme i na koncert komorního sboru Libuše v sobotu 5.1. v 15:00.
 Srdečně zveme na farní oběd 6. 1. ve 12:30, přihlašujte se u P. Vojtěcha, abychom
věděli, s kolika porcemi máme při přípravě oběda počítat.
 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 6.309 Kč a v Hrnčířích 1.845 Kč. Děkujeme.
 Srdečně zveme na farní kávu po mši svaté v 9:30.
 V návaznosti na výzvu pana kardinála k ujednocení postojů při bohoslužbách jsme
toto téma otevřeli na setkání pastorační rady farnosti a došli k závěrům, které jsou
sepsány v příloze ohlášek.
 Dnes slaví narozeniny náš jáhen Jaroslav, přejeme mu a vyprošujeme vše nejlepší.
Prosím pamatujme na našeho jáhna v modlitbě.

KALENDÁŘ








Neděle 23. 12. – 4. neděle adventní
Pondělí 24. 12. – Štědrý den, odpolední a noční mše ze slavnosti Narození Páně
Úterý 25. 12. – Slavnost Narození Páně
Středa 26. 12. – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Čtvrtek 27. 12. – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Pátek 28. 12. – Svátek svatých Mláďátek, mučedníků
Neděle 30. 12. – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

