
Slavnost Narození Páně      25. 12. 2022
OHLÁŠKY 

• Pořad bohoslužeb bude tento týden následující: 
◦ dnes na Boží hod jsou mše svaté v Kunraticích i Hrnčířích jako v neděli 
◦ v pondělí mše svatá v 9:00 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích 
◦ od úterý do pátku mše svaté v 18:00 v Kunraticích 
◦ v sobotu v 16:00 česko-vietnamská mše svatá v Kunraticích 
◦ příští neděli na Nový rok jako v neděli a navíc mše svatá v 18:00 v Kunraticích. 

• Kostel bude otevřený k modlitbě a návštěvě jesliček dnes a zítra a na Nový rok od
13:00 do 16:00, samozřejmě také cca hodinu před každou mší svatou. 

• V pondělí 26. 12. na svátek sv. Štěpána srdečně zveme na vánoční zpívání koled v
17:00 pod vedením Petra Nedvěda. 

• V úterý 27. 12. bude při mši svaté v 18:00 žehnání vína. 
• Ve čtvrtek 29. 12. v 10:00 bude mít v kostele sv. Jakuba pohřeb Miloslav Ptáček. 
• V pátek 30. 12. budeme slavit Svátek Sv. rodiny, při mši svaté bude možnost obnovit

manželský slib (pro ty, kteří měli svatbu v kostele). 
• Mezi svátky nebude náboženství dětí ani setkání katechumenů. 
• 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 6.690 Kč a v Hrnčířích 1.300 Kč, šlo o sbírku
na služné kněží. Dnešní sbírka bude obvyklá na potřeby farnosti. 

• 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. 
• Chtěli bychom všem popřát požehnané vánoční svátky a hojnost Božího pokoje a

radosti z narození našeho Spasitele. 

KALENDÁŘ 
• Neděle 25. 12. – Slavnost Narození Páně – Boží hod vánoční 
• Pondělí 26. 12. – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
• Úterý 27. 12. – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 
• Středa 28. 12. – Svátek Svatých Mláďátek, mučedníků 
• Pátek 30. 12. – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
• Sobota 31. 12. – Připomínka sv. Silvestra, papeže 
• Neděle 1. 1. – Slavnost Matky Boží, Panny Marie 


