Svátek Křtu Páně

9. 1. 2022

OHLÁŠKY
• Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podílí na životě farnosti. A to nejen v souvislosti
s vánočními svátky, ale i 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 a pastorační radě, 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 svátek Křtu Páně a dnešním dnem končí doba vánoční.
• Pořad bohoslužeb bude tento týden obvyklý, mše svaté od pondělí do pátku v 18:00
a mše svatá v sobotu bude v 8:00. V neděli mše svaté v 8:00 a v 10:00 v Kunraticích
a v 11:00 v Hrnčířích.
• V pondělí a v úterý bude náboženství dětí dle rozvrhu.
• V úterý v 10:00 budou modlitby matek.
• V úterý po mši svaté bude v kostele sv. Jakuba tichá adorace do 20:00, výjimečně při
ní nebude příležitost ke svátosti smíření.
• Ve středu bude v 16:00 společenství seniorů a v 19:00 společenství mládeže.
• Ve čtvrtek v 17:00 bude setkání katechumenů a zájemců o prohloubení víry.
• Ve čtvrtek po mši svaté bude v kostele sv. Jakuba adorace s modlitbou nešpor.
• V pátek v 15:00 bude zkouška kapely Jakoband.
• Srdečně zveme mladé lidi na víkendovku pro mladší (11-15 let) v termínu 14.-16. 1.
a na víkendovku pro starší (15-19 let) v termínu 21.-23. 1. Více info a přihlašování
na webu farnosti a centra mládeže www.adcm.cz.
• Po roční přestávce by se letos měla opět konat Tříkrálová sbírka standardní formou.
Je možné přispět do k tomu určených kasiček v kostele. Také je možné se zapojit do
koledování. Více informací rád poskytne Oliver Macháček, mobil 777 735 375, který
za naši farnost sbírku letos koordinuje.
• Kostelní sbírky v těchto dnech: 1. 1. v Kunraticích 5.300 Kč a v Hrnčířích 880 Kč, 2. 1.
v Kunraticích 7.701 Kč a v Hrnčířích 3.130 Kč. Děkujeme všem dárcům.
• 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 leden.
• 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 9. 1. – Svátek Křtu Páně
• Čtvrtek 13. 1. – Nezávazná památka sv. Hilaria, b. a uč. c.
• Neděle 16. 1. – 2. neděle v mezidobí

