
Slavnost Ježíše Krista Krále      20. 11. 2022
OHLÁŠKY 

• Pořad bohoslužeb tento týden: mše svaté od pondělí do pátku v 18:00 v Kunraticích.
V sobotu bude hubertská mše svatá v 10:00 v Kunraticích a nedělní mše sv. v 8:00 a
v 10:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích. 

• Dnes v neděli v 15:30 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěn Mikuláš Krištůfek. 
• V pondělí v 19:00 se uskuteční další setkání v rámci programu Duchovní růst matky.

Srdečně zveme a prosíme, abyste se na zimní sérii přihlásily (odkaz na webu farnosti
nebo QR kód na nástěnkách, otec Vojtěch nebo některá z organizátorek ráda poradí
těm, které by si nevěděly rady). V rámci setkání bude chvíle neformálního setkání,
přednáška, drobné občerstvení a skupinky. Abychom mohli vše připravit, prosíme o
přihlášení ještě během dneška. 

• V pondělí a v úterý bude náboženství dětí dle rozvrhu. 
• V úterý budou v 9:30 modlitby matek. 
• V úterý po mši svaté bude tichá adorace a příležitost ke zpovědi do 20:00. 
• Ve čtvrtek v 16:30 setkání katechumenů, po mši svaté adorace s modlitbou nešpor. 
• V pátek v 15:00 bude zkouška kapely Jakoband. 
• V sobotu srdečně zveme na hubertskou mši svatou do kostela sv. Jakuba v 10:00. 
• V sobotu v 16:00 zveme na předadventní koncert v kostele sv. Prokopa v Hrnčířích. 
• V sobotu také srdečně zveme na  Arcidiecézní ples mládeže od 19:00 v Kulturním

centru Novodvorská. Více informací na webu centra mládeže, www.adcm.cz. 
• Příští neděle bude první neděle adventní, při všech mších svatých budou žehnány

adventní věnce, můžete si přinést k požehnání své vlastní věnce. 
• Po dokončení první fáze adaptace Nazareta, tedy nejspíš od adventu, začne spolčo

pro mladé od cca 6. třídy, setkávání budou ve středu od 16:30, a také příprava na
biřmování, zájemci nechť se přihlásí u otce Vojtěcha. 

• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 7.421 Kč a v Hrnčířích 1.263 Kč, jednalo se
o obvyklou farní sbírku, tedy sbírku na potřeby farnosti. 

• Dovolujeme si také připomenout možnost, jak pohodlně přispívat na chod farnosti
nebo konkrétně na adaptaci Nazareta. Můžete poskytnout farnosti jednorázový dar
nebo také založit trvalý příkaz ze svého účtu ve prospěch farního účtu. Děkujeme. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc listopad. 
• Srdečně zveme na farní kávu a přátelské setkání po mši sv. v 10:00 před kostelem. 

KALENDÁŘ 
• Neděle 20. 11. – Slavnost Ježíše Krista Krále 
• Pondělí 21. 11. – Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 
• Úterý 22. 11. – Památka sv. Cecílie, panny a muč. 
• Středa 23. 11. – Nez. pam. sv. Klementa I., pap. 
• Středa 23. 11. – Nez. pam. sv. Kolumbána, opata 
• Čtvrtek 24. 11. – Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kn., a druhů, muč. 
• Pátek 25. 11. – Nez. pam. sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a muč. 
• Neděle 27. 11. – 1. neděle adventní 

http://www.adcm.cz/

