Slavnost Zjevení Páně

6. 1. 2019

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 Slavnost Zjevení Páně.
◦ Můžete si vzít posvěcenou vodu, kadidlo a křídu.
◦ Dnes je ve 12:30 farní oběd, děkujeme všem, kteří ho obětavě připravovali.
 Program ve farnosti bude tento týden již obvyklý.
◦ V pondělí katechismus v 19:00.
◦ V pondělí a v úterý náboženství dětí podle rozvrhu.
◦ V úterý příprava ke svátostem dospělých v 19:00.
◦ V úterý adorace s písněmi ve 21:00 v kostele, srdečně zveme k modlitbě.
 Ve středu slaví své narozeniny P. Stanislav, přejeme mu a vyprošujeme vše nejlepší.
Pamatujme prosím na P. Stanislava v modlitbě.
 Příští neděli je Svátek Křtu Páně, kterým končí doba vánoční.
◦ Při mši svaté v 9:30 bude pokřtěna Ronja Valtová.
◦ Při mši svaté ve 14:00 bude pokřtěn Matyáš Rathaus.
 Předběžně zveme na druhý cyklus historických přednášek, které budou od středy
16. 1. v Nazaretě v 19:00. První z nich 16. 1. bude na téma Osvícenství a české země,
přednášejícím bude náš jáhen Jaroslav. Témata všech přednášek jsou na webu.
 Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 4.430 Kč.
 Sbírka na Silvestra činila v Kunraticích 4.668 Kč, byla to zvláštní účelová sbírka na
adaptaci Nazareta. Děkujeme. Sbírka na Nový rok činila v Kunraticích 5.162 Kč.
 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.
 Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc leden.
 Farní káva bude dnes po obědě.

KALENDÁŘ
 Neděle 6. 1. – Slavnost Zjevení Páně
 Pondělí 7. 1. – Nezávazná památka sv. Rajmunda z Peñafortu, kněze
 Neděle 13. 1. – Svátek Křtu Páně

