
6. neděle velikonoční 17. 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.). 

• 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. 

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

• Dnes mši svatou v 9:30 v Kunraticích doprovodí farní rytmická kapela. Připojte se při
společném zpěvu. Děkujeme všem, kteří zkrášlují bohoslužbu hrou nebo zpěvem. 

• Farní knihovna má novou knihovnici, Moniku Pokornou, během farní kávy nebo při
setkáních, např. setkání seniorů, je možné oslovit ji a půjčit si z farní knihovny knihu.

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

• Ve středu po mši svaté bude večer chval v kostele, srdečně zveme. 

• Výuka náboženství dětí opět začne v týdnu od 24. 5. 

• Předběžně zveme na Svatodušní vigilii s udílením křtu, biřmování a prvního svatého
přijímání dospělých, která bude v sobotu 30. 5. večer. 

• Předběžně zveme na mši svatou a májovou pobožnost ke kapličce ve Zdiměřicích,
která bude v neděli 31. 5. v 11:00, mše svatá v Hrnčířích ten den nebude. 

• Předběžně zveme na kněžské svěcení, při kterém by měl být vysvěcen i náš jáhen
Miro. Svěcení se uskuteční v sobotu 20. 6. v 10:00 v katedrále. Primici bude mít Miro
v neděli 21. 6. v 15:00 v Praze na Žižkově, poděkování za rok v naší farnosti ve středu
24. 6. v 18:00 v kostele v Kunraticích. Více informací a pozvánka na webu farnosti. 

• 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. 

• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 9.563 Kč, v Hrnčířích 850 Kč. Děkujeme. 

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

KALENDÁŘ 

• Neděle 17. 5. – 6. neděle velikonoční 

• Pondělí 18. 5. – Nezávazná památka sv. Jana I., pap. a muč. 

• Středa 20. 5. – Nezávazná památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kn. 

• Středa 20. 5. – Nezávazná památka sv. Bernardina Sienského, kn. 

• Čtvrtek 21. 5. – Slavnost Nanebevstoupení Páně 

• Pátek 22. 5. – Nezávazná památka sv. Rity z Cascie, řeh. 

• Neděle 24. 5. – 7. neděle velikonoční 


