
5. neděle velikonoční 10. 5. 2020
OHLÁŠKY 

• Od 11. 5. jsou povolené bohoslužby s účastí do 100 lidí. Protože v naší farnosti mše
svaté obvykle nepřesahují počet 100 účastníků, všechny mše svaté budou slaveny
již s účastí lidu podle obvyklého harmonogramu (tedy do 100 účastníků podle toho,
kdo přijde dříve, 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.). 

• Tuto neděli je naposled přímý přenos mše svaté v 9:30. Jsme rádi, že jsme i v době
koronavirové pandemie mohli vytvářet duchovní společenství naší farnosti. 

• Mše svaté budou tedy jako obvykle, v pondělí až pátek v 18:00, v sobotu bude mše
svatá tento týden v 8:00, v neděli v Kunraticích v 8:00 a v 9:30 a v Hrnčířích v 11:00.
Příležitost ke svaté zpovědi je vždy přede mší svatou. 

• V úterý po mši svaté bude opět adorace do 20:00, srdečně zveme. 

• Příští neděli mši svatou v 9:30 v Kunraticích doprovodí farní rytmická kapela. 

• Setkání farníků jsou možná jen v souladu s aktuální situací a za dodržení potřebných
hygienických opatření. 

• Během května po mších svatých následuje májová pobožnost k Panně Marii, není-li
řečeno jinak. Modleme se také modlitbu růžence, k tomu zve papež František. 

• Tento týden měl  narozeniny náš jáhen Miro, přejeme mu a vyprošujeme všechno
nejlepší. Prosím pamatujme na něj také zvláště v modlitbě. 

• Nedělní sbírka 26. 4. činila v Kunraticích 7.814 Kč, v Hrnčířích 6.150 Kč, v neděli 3. 5.
činila sbírka v Kunraticích 7.070 Kč a v Hrnčířích 1.070 Kč. Děkujeme všem dárcům. 

• 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 květen v kostele u mříže a na webu farnosti. 

KALENDÁŘ 

• Neděle 10. 5. – 5. neděle velikonoční 

• Úterý 12. 5. – Svátek výročí posvěcení katedrály 

• Středa 13. 5. – Nezávazná památka Panny Marie Fatimské 

• Čtvrtek 14. 5. – Svátek sv. Matěje, apoštola 

• Sobota 16. 5. – Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 

• Neděle 17. 5. – 6. neděle velikonoční 


