
2. neděle adventní 8. 12. 2019
OHLÁŠKY 

• Tento víkend je v Nazaretě tematická víkendovka pro mladé 11 - cca 15 let, prosíme
o vzájemnou modlitbu farníků a účastníků víkendovky. 

• Od adventu máme pro děti kartičky, které dostávají při mších svatých v Kunraticích a
ze kterých si mohou skládat puzzle. Je k dispozici druhý obrázek. 

• Mše budou tento týden podle adventního pořádku, zveme zvláště na roráty. 
◦ 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 ve 20:00 bude v kostele adorace se zpěvy. 
• Ve středu bude společenství seniorů od 16:00 a od 19:00 společenství mladých. 
• Ve středu od 19:00 v Nazaretě bude přednáška – biblická hodina, a to na téma Hle,

vyryl jsem si tě do dlaní ... Iz 49,14-23. Srdečně zveme. 
• Ve čtvrtek bude mše sv. v Alzheimer home od 14:00. 
• Ve čtvrtek po mši sv. v Kunraticích bude adorace s modlitbou nešpor. 
• V pátek přede mší sv. a po mši sv. budou v kostele sv. Jakuba koncerty ZŠ Kunratice. 
• Příští neděli srdečně zveme na slavnosti koncert Komorního sboru Libuše v kostele

sv. Jakuba od 15:00. Od 17:00 bude setkání farnosti v Baráčnické rychtě. 
• V naší farnosti připravujeme nový kurz přípravy dospělých ke svátostem, především

ke svátosti křtu. Zájemce srdečně zveme, aby se přihlásili u P. Vojtěcha. 
• 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
uvažujete, prosíme, abyste se přihlásili u P. Vojtěcha. 

• Tento týden proběhla konference o digitální evangelizaci. Komu z vás toto téma leží
na srdci a rád by se společně  zamýšlel nad využitím digitálních technologií v naší
farnosti, prosíme přihlaste se u P. Vojtěcha. Vytvořili bychom malou pracovní skupinu
a v rámci ní rozlišovali, co a jak v rámci farnosti v této oblasti dělat. Stejně tak pokud
byste byli někdo ochotní občas fotografovat, prosíme přihlaste se u P. Vojtěcha. 

• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 9.377 Kč a v Hrnčířích 1.750 Kč. Děkujeme.
Sbírka této neděle je jedna z účelových, a to na bohoslovce. 

• Jako farnost jsme 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. 
• Po mši svaté srdečně zveme k přátelskému setkání a na farní kávu. 

KALENDÁŘ 

 Neděle 8. 12. – 2 neděle adventní 

 Pondělí 9. 12. – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 

 Pátek 13. 12. – Památka sv. Lucie, panny a mučednice 

 Sobota 14. 12. – Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

 Neděle 15. 12. – 3. neděle adventní 


