
Svátek Svaté rodiny      30. 12. 2018
OHLÁŠKY 

 Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podílí na životě farnosti, a to nejen nyní během
Vánoc, ale i během celého roku: kostelnicím, varhaníkům, zpěvákům, ministrantům,
čtenářům, katechetům, těm, kteří zajišťují květinovou výzdobu, těm, kteří pomáhají
s úklidem a vůbec všem, kteří se jakkoliv podílejí pomocí i přispívají finančními dary.
V neposlední řadě velmi děkujeme těm, kteří se za farnost a kněze ve farnosti modlí.

 Dnes je Svátek Svaté rodiny, pamatujme zvláště v modlitbě na rodiny naší farnosti. 
 Dnes v 15:00 zveme na koncert cimbálové hudby, pořádaný ve spolupráci s MČ. 
 Program bohoslužeb je k dispozici na rozpise, na nástěnkách a na webu. 

◦ Na Silvestra 31. 12. bude mše svatá v 17:00 společně s vietnamskou křesťanskou
komunitou, po mši svaté srdečně zveme na přátelské setkání s občerstvením. 

◦ Na Nový rok 1. 1. 2019 budou mše svaté jako v neděli. 
◦ Na Nový rok bude odpoledne otevřený kostel k modlitbě a návštěvě jesliček. 
◦ Ve středu, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu budou mše svaté jako obvykle. 
◦ Ve středu po mši svaté se uskuteční farní setkání v 19:00, v jehož průběhu bude

promítání vlastních fotografií se svědectvím z pouti do Santiago de Compostella
v podání našeho farníka Jakuba Halody. 

◦ Ve čtvrtek bude mše svatá v Alzheimer home v 15:00.
◦ Pátek je první v měsíci, po mši svaté v 18:00 bude prvopáteční požehnání. 
◦ V sobotu zveme na koncert komorního sboru Libuše v 15:00. 
◦ Katechetický program ve farnosti tento týden nebude, jsou vánoční prázdniny. 

 Příští neděli 6. 1. je Slavnost Zjevení Páně, při mších svatých budou žehnány voda,
kadidlo a křída. Srdečně zveme na farní oběd 6. 1. ve 12:30, k účasti se přihlašujte u
P. Vojtěcha, abychom věděli, s kolika porcemi máme při přípravě počítat. Oběd je
příležitostí k vzájemnému setkání i prohloubení vztahů v našem farním společenství.

 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 7.175 Kč a v Hrnčířích 1.075 Kč. 
 Sbírka na Štědrý den činila v Kunraticích 10.901 Kč a v Hrnčířích 2.263 Kč, tato sbírka

byla zvláštní účelová sbírka na adaptaci Nazareta, podobně jako bude sbírka 31. 12.
 Sbírka na Boží hod vánoční činila v Kunraticích 7.665 Kč a v Hrnčířích 996 Kč. 
 Sbírka na sv. Štěpána činila v Kunraticích 1.301 Kč a v Hrnčířích 2.320 Kč. Děkujeme. 
 I letos se začátkem ledna zapojíme do Tříkrálové sbírky, kterou pořádá arcidiecézní

charita. Více informací u p. Drahuše Krausové. Pokud byste chtěli koledovat (zvláště
děti), bude to velmi vítáno, přihlaste se u p. Krausové. 

 Na nástěnkách a na farním webu si můžete přečíst výsledek diskuse pastorační rady
ohledně ujednocení postojů při bohoslužbách. 

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

KALENDÁŘ 
 Neděle 30. 12. – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
 Úterý 1. 1. – Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
 Středa 2. 1. – Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, b. a uč. c. 
 Čtvrtek 3. 1. – Nezávazná památka Nejsvětějšího jména Ježíš 
 Neděle 6. 1. – Slavnost Zjevení Páně 


