
3. neděle velikonoční 26. 4. 2020
OHLÁŠKY 

• Od pátku 24. 4. jsou povolené bohoslužby s účastí do 15 lidí (v naší arcidiecézi se do
tohoto počtu nezapočítá kněz, varhaník, kostelník a nutná asistence). Protože v naší
farnosti mše svaté ve všední dny obvykle nepřesahují počet 15 účastníků, tyto mše
svaté jsou slaveny již s účastí lidu (tedy do 15 účastníků podle toho, kdo přijde dřív,
samozřejmě za dodržení příslušných hygienických opatření): 

◦ rozestupy alespoň 2 m (s výjimkou členů rodiny / jinak propojených osob) 

◦ při vstupu do kostela si všichni povinně vydezinfikují ruce 

◦ všichni mají v kostele roušku (samozřejmě mimo okamžik svatého přijímání). 

Poté je kostel vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice atd.). 

• Na nedělní mši svatou v Kunraticích se můžete přihlásit předem u otce Vojtěcha,
který také sdělí možnosti, na které mše sv. je aktuálně volná kapacita. Přihlašování
je možné v kostele (v časech otevření kostela), telefonicky nebo pomocí SMS zprávy
(otec Vojtěch – 732 106 466). Mše svaté budou v kostele v Kunraticích v tyto časy: 

◦ nedělní mše sv. v sobotu večer v 18:00 a 20:00 

◦ nedělní mše sv. v neděli v 8:00, 9:30 (s přímým přenosem), 11:00 a 18:00 

Bude-li na některou mši sv. naplněn počet 15 přihlášených účastníků, bude možné
se přihlásit na mši svatou v jiný čas. V případě většího zájmu je možné domluvit také
přidání další mše svaté, např. v neděli ve 20:00. 

• Mše svatá v kostele v Hrnčířích bude v neděli v 11:00 (do 15 účastníků podle toho,
kdo přijde dříve). 

• Kostel v Kunraticích bude nadále otevřen k osobní modlitbě a přijetí svátostí denně
15:00-17:00. Setkání farníků jsou možná jen v souladu s aktuální situací a za dodržení
potřebných hygienických opatření. 

• Prosím pamatujme v modlitbě také na celou naši farnost i duchovní naší farnosti,
modleme se také o požehnání pro centrum mládeže. 

• Jsme vděční za  podporu farnosti  jednorázovým nebo  pravidelným darem na účet
farnosti – pochopitelně pouze v případě, že i na Vás samotné nebo na Vaše nejbližší
nedolehly ekonomické důsledky stávajícího stavu. Pokud chcete vystavit potvrzení
pro daňové účely, prosíme pište své datum narozen a adresu při převodu k platbě. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na duben v kostele u mříže a na webu farnosti. 

KALENDÁŘ 

• Neděle 26. 4. – 3. neděle velikonoční 

• Úterý 28. 4. – Nezávazná památka sv. Petra Chanela, kn. a muč. 

• Úterý 28. 4. – Nezávazná památka sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kn. 

• Středa 29. 4. – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a uč. c., patronky Evropy 

• Čtvrtek 30. 4. – Nezávazná památka sv. Zikmunda, muč. nebo sv. Pia V., pap. 

• Pátek 1. 5. – Nezávazná památka sv. Josefa dělníka | první pátek v měsíci 

• Sobota 2. 5. – Památka sv. Atanáše, b. a uč. c. 

• Neděle 3. 5. – 4. neděle velikonoční 


