
3. neděle adventní      11. 12. 2022
OHLÁŠKY 

• Pořad bohoslužeb je adventní: srdečně zveme na  rorátní mše svaté při svíčkách,
které jsou v úterý a ve středy v 6:30 a v soboty v 7:00 v Kunraticích, ve čtvrtky v 6:00
v Hrnčířích. Večerní mše svaté v pondělí, čtvrtky a pátky jsou beze změny v 18:00. 

• Otec Vojtěch je nemocen, srdečně zdraví a pamatuje na celou farnost v modlitbě! 
• Dnes v neděli v 16:00 bude v kostele sv. Jakuba koncert duchovní hudby, pořádaný

ve spolupráci s MČ Praha-Kunratice, plakátky jsou na vývěsce, srdečně zveme! 
• V pondělí a v úterý náboženství dětí dle rozvrhu, v úterý v 9:30 modlitby matek. 
• V úterý od 19:00 do 20:00 tichá adorace a příležitost ke zpovědi výjimečně nebude.
• Ve středu v 17:00 se uskuteční setkání pastorační rady farnosti. Případné podněty

prosím směřujte k pastoračním radním nebo otci Vojtěchovi. 
• 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 ve 14:00 bude v kostele sv. Jakuba pokřtěn Michael Jiří Pitín. 
• V sobotu srdečně zveme na duchovní obnovu v naší farnosti. Po rorátní mši svaté

od 7:00 bude následovat snídaně a vlastní program obnovy do poledne. Obnovu
povede P. Jaroslav Brož a dá-li Bůh, obnova proběhne ve vytopených prostorách. 

• Příští neděli v 19:00 bude poslední ze série adventních koncertů duchovní hudby. 
• 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 hlásí u otce Vojtěcha. 

• Srdečně zveme všechny mladé lidi na Světové setkání mládeže do Lisabonu v létě
2023, více informací na webu farnosti a centra mládeže. 

• Sbírka minulou neděli byla v Kunraticích 8.917 Kč a v Hrnčířích 1.250 Kč, šlo o sbírku
na bohoslovce. Sbírka dnes je na potřeby farnosti, příští neděli na služné kněží. 

• Dovolujeme si 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. Taky bychom chtěli
při této příležitosti upozornit na možnost odečíst ze základu daně až 30% pro fyzické
a právnické osoby, pokud darují církvi částku na náboženské účely. Využijte toho!

• Vezměte si farní zprávy na prosinec a přehled adventních a vánočních bohoslužeb.
Můžete si třeba vzít i výtisk navíc a dát ho někomu, o kom si myslíte, že by ho mohla
nabídka bohoslužeb a farnosti oslovit. 

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

KALENDÁŘ 
• Neděle 11. 12. – 3. neděle adventní 
• Pondělí 12. 12. – Nez. Pam. Panny Marie Guadalupské 
• Úterý 13. 12. – Památka sv. Lucie, panny a muč. 
• Středa 14. 12. – Památka sv. Jana od Kříže, kn. a uč. c. 
• Neděle 18. 12. – 4. neděle adventní 


