
1. neděle adventní (cyklus čtení A) 1. 12. 2019
OHLÁŠKY 

• Tento víkend je v Nazaretě víkend společenství GIF, prosíme o vzájemnou modlitbu
farníků a účastníků. Společenství GIF výrazně pomohlo s koordinací Arcidiecézního
plesu mladých, děkujeme všem, kteří se konkrétně do přípravy plesu zapojili. 

• Děkujeme také těm, kteří pomohli s nastěhováním sakristie. 
• Dnes při mších svatých jsou žehnány adventní věnce. 
• Dnes po mši svaté v 9:30 srdečně zveme děti i jejich rodiče na mikulášskou besídku

do Nazareta, po divadelním představení přijde Mikuláš. 
• Od adventu budeme mít pro děti kartičky, které budou dostávat při mších svatých a

ze kterých si budou moci poskládat puzzle. Srdečně zveme rodiče, aby se společně se
svými dětmi do sbírání kartiček zapojili. První kartička je k dispozici dnes. 

• Mše budou tento týden podle adventního pořádku: 
◦ v Kunraticích v pondělí, ve čtvrtek a v pátek v 18:00, 
◦ rorátní mše sv. při svíčkách v Kunraticích v úterý, středu a v sobotu v 7:00, 
◦ rorátní mše sv. při svíčkách v Hrnčířích ve čtvrtek v 6:00. 

• V pondělí a v úterý bude náboženství pro děti podle rozvrhu. 
• V pondělí po mši svaté je setkání nad katechismem s P. Stanislavem. 
• V úterý v 10:30 bude v Nazaretě setkání maminek s dětmi. 
• V úterý ve 20:00 bude v kostele adorace se zpěvy. 
• Mše sv. v Alzheimer home bude výjimečně až další pátek, tedy 12. 12. 
• Ve čtvrtek po mši sv. bude adorace s modlitbou nešpor. 
• V pátek je první v měsíci, po mši svaté bude prvopáteční eucharistické požehnání. 
• Příští víkend bude v Nazaretě další tematická víkendovka pro mladé 11 - cca 15 let, a

to na téma Velký příběh. Všechny mladé srdečně zveme. Více na farním webu. 
• V naší farnosti připravujeme nový kurz přípravy dospělých ke svátostem, především

ke svátosti křtu, který začne dá-li Bůh od adventu. Všechny zájemce srdečně zveme,
aby se přihlásili u P. Vojtěcha. Zveme i nezávazné zájemce. 

• V návaznosti na promítání pana Petra Křížka uvažujeme o farní pouti do Svaté Země
(podrobnosti jsou ve farních zprávách), pokud někdo o účasti na této farní pouti ještě
duvažujete, prosíme, abyste se přihlásili u P. Vojtěcha. 

• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 9.094 Kč a v Hrnčířích 1.655 Kč. Děkujeme.
Sbírka příští neděle bude jedna z účelových, a to na bohoslovce. 

• Jako farnost budeme vděční za vaše dary, které je možné předat v hotovosti nebo
lze je poslat na bankovní účet farnosti. Na vyžádání rádi vystavíme potvrzení o daru. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na prosinec a rozpis adventních a vánočních bohoslužeb. 

KALENDÁŘ 

 Neděle 1. 12. – 1. neděle adventní, začátek nového liturgického roku 

 Úterý 3. 12. – Památka sv. Františka Xaverského, kněze 

 Středa 4. 12. – Nezávazná památka sv. Jana Damasa, kněze a uč. církve 

 Pátek 6. 12. –. Nezávazná památka sv. Mikuláše, biskupa 

 Sobota 7. 12. – Památka sv. Ambrože, biskupa a uč. církve 

 Neděle 8. 12. – 2 neděle adventní 


