
33. neděle v mezidobí      15. 11. 2020
OHLÁŠKY 

• V současné době mohou pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše 2 osoby.
Z toho vyplývá, že v naší farnosti nelze slavit mše svaté s účastí lidu. Na případné
veřejné bohoslužbě může být jen celebrant + nejvýše jedna osoba (+ pochopitelně
ti, kteří zajišťují bohoslužbu nebo případně její přenos). 

• Bohoslužby   budou slouženy bez účasti lidu, v případě zájmu o individuální účast na
mši svaté v obvyklé časy bohoslužeb se prosím ozvěte otci Vojtěchovi, 732 106 466. 

• Přímé přenosy   bohoslužeb z farního kostela budou vždy v neděli v 9:30. Odkaz bude
k dispozici na webu farnosti. Srdečně zveme k tomuto duchovnímu společenství. Na
webu najdete také pár tipů, jak přímý přenos prožít lépe (viz  příspěvek z 9. 10.).
Samozřejmě zveme také ke společné modlitbě v rodině, modlitbě nad texty Písma
dané neděle  a  ke  společné modlitbě růžence –  k  ní  také velmi  povzbuzují  naši
otcové biskupové (lze se přidat například k iniciativě modlitby růžence ve 20:00). 

• Otevřený kostel   bude v Kunraticích k osobní modlitbě a přijetí svátostí v neděli od
13:00 do 17:00 a  od pondělí do soboty v čase od 16:00 do 18:00. Pokud budete
chtít přijmout svátosti, oslovte kněze, který bude přítomen v kostele. 

• Ostatní aktivity   do odvolání nebudou, v případě výjimek budou on-line varianty. 

• Otec Vojtěch je samozřejmě k dispozici pro duchovní službu, ozvěte se kdykoliv na
mobil 732 106 466 (pokud nebude moci přijmout hovor v danou chvíli, ozve se vám
zpět). Pokud byste někdo potřeboval s něčím pomoct i v jiné než duchovní rovině,
např. byste se dostali do karantény a potřebovali nakoupit, ozvěte se též. 

• V pondělí ve 14:00 bude mít v kostele pohřeb se mší svatou + Jiří Widimský. 

• Tento týden proběhne, dá-li Bůh, setkání pastorační rady farnosti formou on-line,
termín bude ještě upřesněn. Pokud byste měli nějaké podněty, prosím dejte vědět
otci Vojtěchovi nebo komukoliv z členů pastorační rady farnosti. Uskuteční se také
setkání ekonomické rady farnosti formou on-line. 

• Pokud byste chtěli přispět farnosti darem, budeme vděční. Více na webu farnosti. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc listopad. 

• Připomínáme možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci za obvyklých
podmínek (v okruhu těchto dní svátost smíření, ten den svaté přijímání a modlitba
na úmysl Svatého otce; ten den návštěva hřbitova, kde se pomodlí alespoň v duchu
za zemřelé). Tato možnost je letos prodloužena na celý listopad. 

• Farní káva bude on-line v neděli v 11:00, odkaz na webu farnosti a v google kalendáři.

KALENDÁŘ 

• Neděle 15. 11. – 33. neděle v mezidobí 

• Pondělí 16. 11. – Nezávazná památka sv. Markéty Skotské 

• Pondělí 16. 11. – Nezávazná památka sv. Gertrudy 

• Úterý 17. 11. – Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 

• Středa 18. 11. – Nezávazná památka posvěcení řím. bazilik sv. Petra a Pavla 

• Sobota 21. 11. – Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

• Neděle 22. 11. – Slavnost Ježíše Krista Krále 


