
Slavnost Zjevení Páně           5. 1. 2020
OHLÁŠKY 

• Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podílí na životě farnosti, a to nejen v souvislosti
s vánočními svátky, ale během celého roku: kostelnicím, varhaníkům, zpěvákům,
ministrantům, čtenářům, katechetům, těm, kteří zajišťují  květiny a výzdobu, těm,
kteří  pomáhají  s  úklidem, zpracovávají  účetnictví,  počítají  sbírky,  těm, kdo přijali
službu ve farní ekonomické nebo pastorační radě, těm, kteří pomáhají s Tříkrálovou
sbírkou a vůbec všem, kteří se podílejí pomocí i finančně. V neposlední řadě velmi
děkujeme těm, kteří se za farnost a duchovní ve farnosti modlí. 

• Dnes slavíme v naší farnosti Slavnost Zjevení Páně, přeloženou z pondělí na neděli.
Dnes ve 12:30 bude  farní oběd, děkujeme všem, kteří se podílejí na jeho přípravě.
Také letos probíhá začátkem ledna Tříkrálová sbírka, pořádaná Arcidiecézní charitou.
Budeme vděční za pomoc při koledování, více u Lukáše Svobody, 602 123 835. 

• Program ve farnosti bude již podle obvyklého pořádku: 
◦ Bohoslužby budou jako obvykle, tj. od pondělí do pátku v 18:00, v sobotu v 8:00,

v neděli v 8:00 a v 9:30 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích. 
◦ V pondělí po mši svaté bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem. 
◦ V pondělí a v úterý bude náboženství dětí jako obvykle. 
◦ V úterý v 10:30 bude setkání maminek s dětmi v Nazaretě. 
◦ V úterý večer adorace nebude, od dalšího úterý bude po mši sv. až do 20:00. 
◦ Ve středu v 16:00 bude společenství seniorů a v 19:00 společenství mladých. 
◦ Ve čtvrtek má narozeniny P. Stanislav, přejeme mu vše nejlepší, pamatujme na

něj prosím také v modlitbě. 
◦ V pátek v 15:00 bude zkouška rytmické kapely. 
◦ V sobotu v 11:00 bude křest se mší svatou Moniky Zdislavy Drábikové. 
◦ V sobotu ve 13:00 bude pokřtěn Juraj Mikulic. 

• Příští neděli bude svátek Křtu Páně, kterým končí doba Vánoční. Při mši svaté v 9:30
některé části doprovodí naše nová rytmická kapela, srdečně zveme. 

• První setkání v rámci přípravy dospělých ke svátostem bude dnes v 17:00 v Nazaretě.
Zájemce srdečně zveme, aby se přihlásili u P. Vojtěcha. 

• Připravujeme další Noc v Nazaretě pro děti od 2. do 7. třídy, a to na 18.-19.1. 
• Srdečně zveme všechny mladé od cca 15 do 19 let na víkendovku v Nazaretě 24. - 26.

1. s názvem „Chytrej jak rádio“. Více informací a přihlašování na webu farnosti. 
• V naší farnosti připravujeme také kurz přípravy snoubenců, více na webu farnosti. 
• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 5.992 Kč, v Hrnčířích 2.372 Kč. V Hrnčířích

sbírka 22. 12. činila 890 Kč, 25. 12. 1.160 Kč. Sbírky na Nový rok činily v Kunraticích
3.739 Kč a v Hrnčířích 2.108 Kč. Děkujeme všem dárcům. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na leden. Rozpis vánočních bohoslužeb je na nástěnkách.
• Farní káva bude dnes po společném obědě. 

KALENDÁŘ 

• Neděle 5. 1. – Slavnost Zjevení Páně 

• Úterý 7. 1. – Nezávazná památka sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze 

• Neděle 12. 1. – Svátek Křtu Páně, konec doby vánoční 


