
2. neděle adventní 4. 12. 2022
OHLÁŠKY 

• Pořad bohoslužeb je adventní: chtěli bychom pozvat zejména na rorátní mše svaté,
které jsou 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. 

• Tento víkend probíhá víkendovka pro mladé ve věku 15-19 let ve Hvozdnici. 
• Dnes po mši sv. v 10:00 zavítá do kostela sv. Jakuba Mikuláš a dětem nadělí dárky. 
• Dnes večer na mši svatou v 18:00 v Kunraticích je pozván vietnamskou křesťanskou

komunitou otec biskup Zdenek Wasserbauer, srdečně zveme také farníky. Mše sv.
bude sloužena v českém jazyce, části budou ve vietnamštině. 

• V pondělí a v úterý náboženství dětí dle rozvrhu, v úterý v 9:30 modlitby matek. 
• V úterý od 19:00 do 20:00 bude tichá adorace a příležitost ke zpovědi. 
• Ve středu v 15:00 bude společenství seniorů u paní Aleny Lincové, Kudeříkové 27.
• 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 v 17:00 bude v kostele sv. Jakuba koncert duchovní hudby. 
• Příští neděli v 16:00 bude v kostele sv. Jakuba koncert duchovní hudby, pořádaný

ve spolupráci s MČ Praha-Kunratice, můžete si prohlédnout plakátky na vývěsce. 
• Již nyní bychom chtěli srdečně pozvat na duchovní obnovu v naší farnosti v sobotu

17. 12. od rorátů v 7:00 a do poledne. Obnovou nás provede P. Jaroslav Brož. 
• 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 8.457 Kč a v Hrnčířích 3.022 Kč, jednalo se
o sbírku na potřeby farnosti. Sbírka tuto 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. 

• Vezměte si farní zprávy na prosinec a přehled adventních a vánočních bohoslužeb. 
• Při této mši svaté je čtena druhá část pastýřského listu otce arcibiskupa. 
• Kostelnice prosí, zda by mohli lidé chodit do kostela dřív než minutu přede mší sv.

nebo dokonce po začátku, aby bylo možné v klidu rozdělit čtení. 
• Srdečně zveme na farní kávu a přátelské setkání po mši sv. v 10:00 před kostelem. 

KALENDÁŘ 
• Neděle 4. 12. – 2. neděle adventní 
• Úterý 6. 12. – Nezávazná památka sv. Mikuláše, b. 
• Středa 7. 12. – Památka sv. Ambrože, b. a uč. c. 
• Čtvrtek 8. 12. – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
• Pátek 9. 12. – Nez. Pam. sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina 
• Sobota 10. 12. – Nez. Pam. Panny Marie Loretánské 
• Neděle 11. 12. – 3. neděle adventní 


