
4. neděle adventní      18. 12. 2022
OHLÁŠKY 

• Pořad bohoslužeb je až do pátku adventní: zveme na rorátní mše svaté při svíčkách,
které budou v úterý a ve středu v 6:30 v Kunraticích a ve čtvrtek v 6:00 v Hrnčířích.
Večerní mše svaté v pondělí, čtvrtky a pátky jsou beze změny v 18:00. 

• Dnes v neděli v 19:00 bude v kostele sv. Jakuba koncert duchovní hudby, poslední
ze série adventních koncertů. Plakátky jsou na vývěsce, srdečně zveme! 

• V pondělí již nebude náboženství, v úterý ale bude příprava na první sv. přijímání. 
• V pondělí v 19:00 bude setkání  Duchovní růst matky, zveme a prosíme účastnice,

které chtějí přijít a ještě se nepřihlásily na tuto 2. sérii, aby se přihlásily ještě dnes. 
• V úterý bude setkání maminek s malými dětmi v 9:30. 
• V úterý bude kromě rorátní mše mše svatá v Senior komplex v Šeberově ve 14:30. 
• V úterý a ve středu bude zvláštní příležitost k svátosti smíření od 16:00 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 bude Štědrý den, ranní mše svatá nebude. Budou však Štědrovečerní mše

svaté v 15:00 a v 17:00 v Kunraticích a půlnoční ve 24:00 v Kunraticích i Hrnčířích.
Srdečně zveme a prosíme, abyste pozvali také ty, které by vánoční mše svaté mohly
oslovit. Příští neděli na Boží hod vánoční budou mše svaté jako v neděli. 

• Zveme také ke hlídání otevřeného kostela, prosíme zapište se na rozpis hlídání. 
• 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. Otec arcibiskup rozhodl, že
každý mladý přihlášený za pražskou arcidiecézi bude podpořen částkou 5.000 Kč. Při
přihlášení a zaplacení zálohy do 20. 12. bude dána ještě sleva 1.000 Kč. 

• Sbírka minulou neděli byla v Kunraticích 8.712 Kč a v Hrnčířích 2.400 Kč, šlo o sbírku
na potřeby naší farnosti. Dnešní sbírka je účelová, a to 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. 

• Srdečně zveme na farní kávu a přátelské setkání po mši sv. 

KALENDÁŘ 
• Neděle 18. 12. – 4. neděle adventní 
• Sobota 24. 12. – Štědrý den 
• Neděle 25. 12. – Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční 


