
27. neděle v mezidobí 4. 10. 2020
OHLÁŠKY 

• Hromadné akce   jsou v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 9. zakázány od 5. 10.
v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než
dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou pohřbů a svateb. 

• Pro bohoslužby   je stanoveno, že se účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení,
nejvýše však 100 osob, a dále že osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně
zdržují na místě k sezení (tedy kromě podávání svatého přijímání), a to s výjimkou
osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá.
Účastníci mše svaté mají pochopitelně roušku. Na základě konzultace s ministrem
zdravotnictví bylo odsouhlaseno, že liturgické zpěvy lze praktikovat, ale pouze skrze
reprosoustavu, přičemž kantor je sám v prostoru stavebně odděleném od lidu, nebo
bez reprosoustavy také z prostoru stavebně odděleného (např. z kůru). 

• V naší farnosti   se mší svatých účastní většinou méně než 100 lidí, tj. mše svaté se
zatím budou konat podle obvyklého pořádku. Větší hromadné akce (jako např. farní
setkání) se nyní konat nebudou, setkání malých společenství, v kterých se setkává
do deseti osob, jsou možná a konat se budou. Výuka náboženství se pochopitelně
konat bude. 

• Otec Vojtěch je v karanténě, pamatuje na vás v modlitbě a také o modlitbu prosí. 

• Mše svaté budou v pondělí až pátek v 18:00, v sobotu mše svatá bude v 8:00. 

• Došlo ke změně rozvrhu výuky náboženství: 

◦ skupina A (děti před PSP) bude v pondělí v 17:00, 

◦ skupina B (příprava na první svaté přijímání – PSP) bude v úterý v 16:00, 

◦ skupina C (mladší děti po PSP) bude až v případě, že se přihlásí alespoň 3 děti 

◦ skupina D (starší děti po PSP) bude v pondělí v 17:00. 

• Dnes odpoledne v 15:00 srdečně zveme na požehnání zvířat a rodin, ve kterých žijí,
na Kostelním náměstí. Na dnešní den by připadal také svátek sv. Františka z Assisi. 

• V úterý v 10:00 budou modlitby matek v Nazaretě. 

• V úterý večerní adorace po mši svaté výjimečně nebude. 

• Ve čtvrtek po mši svaté bude adorace s modlitbou nešpor z breviáře. 

• V pátek v 15:00 bude zkouška rytmické kapely. 

• Víkendovka pro mladé příští víkend 9. -11. 10. nebude. 

• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 4.050 Kč a v Hrnčířích 1.473 Kč, děkujeme.
Byla to účelová sbírka na církevní školství. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc říjen. Farní káva až do odvolání nebude. 

KALENDÁŘ 

• Neděle 4. 10. – 27. neděle v mezidobí 

• Úterý 6. 10. – Nezávazná památka Sv. Bruna, kn. 

• Středa 7. 10. – Památka Panny Marie Růžencové 

• Pátek 9. 10. – Nezávazná památka sv. Dionýsia, b., a druhů, muč. 

• Pátek 9. 10. – Nezávazná památka sv. Jana Leonardiho, kn. 

• Neděle 11. 10. – 28. neděle v mezidobí 


