
4. neděle adventní      22. 12. 2019
OHLÁŠKY 

• Včera v sobotu se uskutečnila farní duchovní obnova. 
• Dnes v 16:00 v kostele sv. Jakuba bude adventní koncert komorní hudby. Zveme. 
• Mše budou tento týden podle zvláštního vánočního pořádku: 

◦ V pondělí mše sv. v Kunraticích v 18:00. 
◦ 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
nevěřící a hledající přátele, přijít s nimi a pomoci jim prožít Vánoce 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. 
◦ V pátek bude mše svatá jako obvykle v 18:00. 
◦ V sobotu bude mše svatá v 8:00 a v 11:00 při příležitosti setkání s bývalými členy

týmů, kteří sloužili nebo pracovali v Nazaretě. Pozvání přijali někteří kněží, kteří
působili  dříve  v  centru mládeže.  Poté  zveme na  přátelské setkání a v 15:30 na
představení stínohry, téma stvoření. Více na plakátcích, přihlášení není nutné. 

• Příští neděli bude Svátek Svaté rodiny, při mších sv. bude pro manžele (kteří přijdou
na mši svatou společně) možnost obnovit manželské sliby. 

• Příští neděli v 15:00 srdečně zveme na koncert cimbálové hudby Antonína Stehlíka,
pořádaný ve spolupráci s MČ Praha-Kunratice v kostele sv. Jakuba. 

• Na Boží hod vánoční, na sv. Štěpána a na Nový rok bude otevřen kostel k modlitbě a
návštěvě betléma 13:00-16:00, prosíme, abyste se zapsali na služby hlídání kostela. 

• Náboženství ani ostatní katechetický program tento týden nebude. 
• Srdečně zveme na farní tříkrálový oběd 5. 1. ve 12:30, přihlašujte se u P. Vojtěcha. 
• V naší farnosti připravujeme nový kurz přípravy dospělých ke svátostem, především

ke svátosti křtu. Zájemce srdečně zveme, aby se přihlásili u P. Vojtěcha. 
• V naší farnosti připravujeme také kurz přípravy snoubenců, více na webu farnosti. 
• Předem avizovaná pouť do Svaté země se uskuteční dá-li Bůh až příští rok, tedy na

jaře 2021, protože došlo k chybě v koordinaci mezi P. Vojtěchem a Petrem Křížkem. 
• Kdo z vás byste se rád společně zamýšlel nad využitím digitálních technologií v naší

farnosti nebo fotografovali, prosíme přihlaste se u P. Vojtěcha. Vytvořili bychom poté
malou pracovní skupinu a v ní rozlišovali, co a jak v rámci farnosti v této oblasti dělat. 

• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 8.493 Kč a v Hrnčířích 2.014 Kč. Děkujeme.
• 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. 
• I letos, podobně jako v minulých letech, se naše farnost zapojí do Tříkrálové sbírky.

Budeme vděční za pomoc při koledování, více u Lukáše Svobody, 602 123 835. 
• Jsou k dispozici farní zprávy na prosinec a rozpis adventních a vánočních bohoslužeb. 
• Od adventu máme pro děti kartičky, které dostávají při mších svatých v Kunraticích a

ze kterých si mohou skládat puzzle. Je k dispozici další obrázek. 
• Po mši svaté srdečně zveme k přátelskému setkání a na farní kávu. 

KALENDÁŘ viz rozpis bohoslužeb 


