
1. neděle adventní      28. 11. 2021
OHLÁŠKY 

• Včera v pražské katedrále vstoupili do katechumenátu za naši farnost Jiří Horáček,
Hana Jonáková, Lucie Kosová, Ladislav Nussbauer a Jakub Rozehnal, provázejme je
prosím je na jejich cestě ke křtu v modlitbě. 

• Dnes je první neděle adventní, v závěru mší svatých budou žehnány adventní věnce.
• Pořad bohoslužeb v tomto týdnu bude adventní: srdečně zveme na rorátní mše sv.

při svíčkách, které budou v době adventní  v Kunraticích v úterý a ve středy v 6:30
a     v     soboty v 7:00  ; v     Hrnčířích ve čtvrtky v 6:00  . V pondělí, ve čtvrtky a v pátky budou
obvyklé večerní mše svaté v 18:00. 

• Dnes v neděli v 17:00 setkání katechumenů a zájemců o prohloubení víry online. 
• V pondělí a úterý bude náboženství dle rozvrhu. 
• V úterý bude v 10:00 v Nazaretě modlitby matek. 
• V úterý v 19:00 bude tichá adorace a příležitostí k svátosti smíření do 20:00. 
• Ve středu v 19:00 bude společenství mládeže. 
• Ve čtvrtek v 17:00 bude setkání úvod do křesťanství s přípravou dospělých ke křtu. 
• Ve čtvrtek po mši svaté bude adorace s modlitbou nešpor z breviáře. 
• V pátek v 15:00 bude zkouška kapely Jakoband. 
• Pátek je první v měsíci, po mši svaté bude prvopáteční eucharistické požehnání. 
• Příští neděli v 16:00 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěna Ema Haraštová. 
• S ohledem na epidemickou situaci nebude příští neděli mikulášská besídka pro děti

jako obvykle, ale  Mikuláš přijde po mši svaté v 10:00 do kostela a v kostele nebo
před kostelem dětem nadělí drobné dárky. 

• Srdečně zveme na víkendovku pro mladé ve věku cca 15-19 let. Připomínáme, že
podle stávajících protiepidemických pravidel jsou stanoveny podmínky, za kterých je
možné se víkendovky účastnit, tyto podmínky budeme vyžadovat. Více informací a
přihlašování je na webu farnosti nebo webu adcm. 

• Sbírka minulou neděli byla v Kunraticích 8.185 Kč a v Hrnčířích 1.350 Kč. Děkujeme.
Sbírka příští neděli bude jedna z účelových, a to na bohoslovce. 

• Jsou k dispozici  farní zprávy na měsíc prosinec a přehled adventních a vánočních
bohoslužeb. Pokud by došlo v důsledku epidemické situace a nových opatření ke
změně, bude to upřesněno v ohláškách a na webu farnosti. 

• Pan kardinál napsal pastýřský list, který si také můžete přečíst na nástěnkách a na
webu farnosti a který je čten při všech mších svatých. 

• Srdečně zveme na farní kávu, dle stávajících opatření se jí mohou účastnit ti, kteří
mají 14 dní po ukončeném očkování nebo nejvýše 180 dní od prodělání covidu. 

KALENDÁŘ 

• Neděle 28. 11. – 1. neděle adventní 
• Úterý 30. 11. – Svátek sv. Ondřeje, apoštola 
• Středa 1. 12. – Nezávazná památka sv. Edmunda Kampiána, kn. a muč. 
• Pátek 3. 12. – Památka sv. Františka Xaverského, kn. 
• Sobota 4. 12. – Nezávazná památka sv. Jana Damašského, kn. a uč. c. 
• Neděle 5. 12. – 2. neděle adventní 


