
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa      26. 12. 2021
OHLÁŠKY 

• Dnes na Svátek Svaté rodiny jsou mše svaté jako v neděli, a to s příležitostí obnovit
manželský slib pro ty manžele, kteří žijí v církevním manželství (tedy ty, kteří měli
svatbu v kostele) a budou na mši svaté společně. 

• Dnes od 13:00 do 16:00 bude otevřený kostel k návštěvě jesliček a k modlitbě. 

• Dnes v 17:00 bude v kostele sv. Jakuba zpívání koled pod vedením Petra Nedvěda,
podle stávajících opatření se jej mohou účastnit ti, kteří mají 14 dní po ukončeném
očkování nebo nejvýše 180 dní od prodělání covidu. 

• V pondělí ve 14:00 bude v kostele sv. Jakuba zádušní mše sv. za Marii Zavadilovou. 

• V úterý ve 14:00 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěna Nina Kateřina Formánková. 

• V úterý po večerní mši svaté bude v kostele sv. Jakuba tichá adorace do 20:00. 

• V pátek (na Silvestra) bude mše svatá v 16:00 na poděkování za uplynulý rok. 

• V sobotu (na Nový rok, slavnost Matky Boží, Panny Marie) budou mše svaté v 10:00
a v 18:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích. V čase od 13:00 do 16:00 bude kostel
otevřen k modlitbě a návštěvě jesliček. 

• Příští neděli 2. 1. oslavíme na neděli přeloženou slavnost Zjevení Páně, při mších sv.
budou žehnány tříkrálové dary. 

• Sbírka minulou neděli byla v Kunraticích 9.993 Kč a v Hrnčířích 920 Kč. Děkujeme. 

• Dovolujeme si připomenout, že je možné ještě před koncem kalendářního roku dát
farnosti dar: lze předat buď v hotovosti otci Vojtěchovi, nebo poslat bezhotovostně
na účet farnosti 76224369/0800. Prosím do zprávy pro příjemce napište své jméno,
datum narození a adresu trvalého bydliště, abychom vám mohli vystavit potvrzení o
přijetí daru pro snížení základu daně. 

• Dovolujeme si také připomenout možnost, jak pohodlně přispívat na chod farnosti
nebo plánovanou adaptaci Nazareta. Můžete založit trvalý příkaz ze svého účtu ve
prospěch farního účtu. Poskytnete farnosti trvalý příjem  formou daru a nebudete
muset myslet na to, abyste měli patřičnou hotovost s sebou v kostele. Celá částka
daru zůstává naší farnosti (na rozdíl od sbírek, kde se 10 % odvádí na arcibiskupství).

• Není moudré parkovat před kostelem na žlutých čarách, řidičům tam hrozí pokuta. 

• Jsou k dispozici  farní zprávy na měsíc prosinec a  přehled adventních a vánočních
bohoslužeb. 

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

KALENDÁŘ 

• Neděle 26. 12. – Svátek svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

• Pondělí 27. 12. – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 

• Úterý 28. 12. – Svátek svatých Mláďátek, mučedníků 

• Sobota 1. 1. – Slavnost Matky Boží, panny Marie 

• Neděle 2. 1. – Slavnost Zjevení Páně 


