Svátek Křtu Páně

12. 1. 2020

OHLÁŠKY
• Dnes je svátek Křtu Páně, kterým končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí. Při
mši svaté v 9:30 některé části doprovází nová rytmická kapela. Děkujeme všem, kteří
se zapojili do nácviku písní. Ostatní prosíme, aby se připojili ke společnému zpěvu.
• Děkujeme ještě jednou všem, kteří se podíleli na přípravě farního oběda.
• Také dnes je ještě možné přispět do Tříkrálové sbírky do připravených pokladniček.
• 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 neděli v 17:00 je příprava dospělých ke svátostem s P. Vojtěchem.
◦ 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 bude adorace, a to po mši sv. až do 20:00. Srdečně zveme.
◦ V úterý ve 20:15 bude setkání pastorační rady v Nazaretě. Máte-li jakýkoli podnět,
prosíme o jeho sdělení otci Vojtěchovi nebo komukoliv z pastoračních radních.
◦ Ve čtvrtek po mši svaté bude adorace s modlitbou večerních chval z breviáře.
◦ V pátek v 15:00 bude zkouška rytmické kapely.
◦ Od 18. do 25. 1. je týden modliteb za jednotu křesťanů, pamatujme v modlitbě.
• Příští neděli v 17:00 bude setkání farníků v Hrnčířích v Baráčnické rychtě.
• Příští sobotu a neděli bude Noc v Nazaretě pro děti od 2. do 7. třídy. Více informací
je na webu farnosti, srdečně zveme všechny děti, aby se přihlásily nejpozději do 16. 1.
• Srdečně zveme mladé od cca 15 do 19 let na další tematickou víkendovku v Nazaretě
24. - 26. 1. „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 6.859 Kč, v Hrnčířích 2.523 Kč. Děkujeme.
• Protože se u některých objevily pochybnosti, zda jsou vítané finanční dary farnosti,
rádi bychom uvedli tuto věc na pravou míru. Finanční dary poskytnuté farnosti jsou
velmi vítané a jsme za ně vděční. Darování je možné provést jak bezhotovostním
převodem na účet farnosti, tak předáním v hotovosti P. Vojtěchovi. Na vyžádání rádi
připravíme darovací smlouvu a potvrzení o převzetí daru farnosti. Je třeba říci, že jak
sbírky, tak dary pro farnost jsou pro fungování naší farnosti nezbytné (a to také kvůli
tomu, že kunratická farnost nemá žádný restituční majetek). Všem, kteří se již takto
podílíte na životě naší farnosti, velmi děkujeme.
• Jsou k dispozici farní zprávy na leden.
• Po mši svaté v 9:30 zveme na setkání a farní kávu.
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Neděle 12. 1. – Svátek Křtu Páně, konec doby vánoční
Pondělí 13. 1. – Nezávazná památka sv. Hilaria, b. a uč. c.
Pátek 17. 1. – Památka sv. Antonína, opata
Sobota 18. 1. – Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Neděle 19. 1. – 2. neděle v mezidobí

