
1. neděle adventní      27. 11. 2022
OHLÁŠKY 

• Pořad bohoslužeb bude tento týden již adventní: chtěli bychom pozvat zejména na
rorátní mše svaté, které budou slaveny v úterý a ve středu v 6:30 a v sobotu v 7:00
v     kostele v Kunraticích a ve čtvrtek v 6:00 v kostele v Hrnčířích  . Mše svaté v pondělí,
čtvrtek a pátek budou mše svaté jako obvykle v 18:00 v Kunraticích. 

• Dnes v neděli se setká v 17:30 ekonomická rada farnosti. 
• V pondělí a v úterý bude náboženství dětí dle rozvrhu. 
• V úterý budou v 9:30 modlitby matek. 
• V úterý od 19:00 do 20:00 bude tichá adorace a příležitost ke zpovědi. 
• Ve čtvrtek v 16:30 setkání katechumenů, po mši svaté adorace s modlitbou nešpor. 
• V pátek v 11:00 bude v kostele sv. Prokopa pokřtěn Tobiáš Výbošťok. 
• V pátek je první pátek v měsíci, po mši svtaté bude propáteční euch. požehnání. 
• V pátek v 15:00 bude zkouška kapely Jakoband. 
• Příští víkend se uskuteční víkendovka pro mladé ve věku 15-19 let, více informací a

přihlašování je na webu centra mládeže. 
• Příští neděli po mši svaté v 10:00 zavítá do kostela sv. Jakuba, dá-li Bůh, Mikuláš a

dětem nadělí drobné dárky. 
• Chtěli bychom informovat, že termín dokončení adaptace staré fary se pozdržel, po

dokončení této první fáze adaptace Nazareta, tedy nejspíš od začátku příštího roku,
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 6.100 Kč a v Hrnčířích 1.713 Kč, jednalo se
o obvyklou farní sbírku, tedy sbírku na potřeby farnosti. Sbírka příští neděli bude
účelová na bohoslovce. 

• 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 prosinec a  přehled adventních a vánočních
bohoslužeb. 

• Při této mši svaté je čtena první část pastýřského listu otce arcibiskupa. 
• Srdečně zveme na farní kávu a přátelské setkání po mši sv. v 10:00 před kostelem. 

KALENDÁŘ 
• Neděle 27. 11. – 1. neděle adventní 
• Středa 30. 11. – Svátek sv. Ondřeje, apoštola 
• Čtvrtek 1. 12. – Nez. pam. sv. Edmunda Kampiána, kn. a muč. 
• Sobota 3. 12. – Pam. sv. Františka Xaverského, kn. 
• Neděle 4. 12. – 2. neděle adventní 


