3. neděle adventní

13. 12. 2020

OHLÁŠKY
• Platí stupeň 3 podle tabulky protiepidemických opatření, tedy:
• Bohoslužby se mohou konat s účastí lidu, která odpovídá obsazenosti nejvýše 30 %
míst k sezení. Protože účast na mších sv. ve všední dny obvykle nedosahuje této
obsazenosti, jsou všednodenní mše svaté slaveny s účastí lidu (do zaplnění nejvýše
30 % míst k sezení). Není nutné se na ně přihlašovat.
• Srdečně bychom vás chtěli pozvat na rorátní mše svaté: v Kunraticích v úterý v 6:30,
ve středu v 6:30, v sobotu v 7:00, v Hrnčířích ve čtvrtek v 6:00. Každý den od pondělí
do pátku budou i večerní mše svaté v 18:00; využijme této hojné možnosti, zvláště
v letošní adventní době, kdy nejsme zatíženi různými večírky a besídkami.
• Dá-li Bůh, nedělní mše svaté budou v Kunraticích v sobotu v 18:00 a v neděli v 8:00,
9:30 a 11:00, v případě zájmu také v sobotu ve 20:00 a v neděli v 18:00 nebo 20:00.
Na nedělní mše svaté se prosím předem přihlašujte u otce Vojtěcha, 732 106 466.
V Hrnčířích bude nedělní mše svatá v 11:00 (do zaplnění nejvýše 30 % míst k sezení).
• Přímý přenos mše svaté z farního kostela v neděli v 9:30 zatím zůstává pro vás, kteří
nemůžete přijít na mši svatou např. z důvodu nemoci nebo karantény.
• Otevřený kostel bude v Kunraticích k osobní modlitbě a přijetí svátostí, zvl. svátosti
smíření, alespoň půl hodiny před každou mší svatou a v neděli od 15:00 do 17:00.
Využijte hojně zejména časy ve všední dny.
• Výuka náboženství pro děti 1. stupně probíhá prezenčně, setkání katechumenů a
těch, kteří touží prohloubit svou víru, probíhá distančně.
• V úterý ve 14:00 v kostele sv. Jakuba bude pohřeb se mší sv. + Václava Roubíčka.
• V úterý po mši svaté bude adorace a příležitost ke svátosti smíření do 20:00.
• Ve čtvrtek po mši svaté bude adorace s modlitbou nešpor z breviáře.
• Připomínáme, že ve čtvrtek 16:00-21:00, v pátek 16:00-21:00 kromě času mše svaté
a v sobotu 9:00-12:00 bude zvláštní příležitost ke svátosti smíření. Využijte toho.
• Otec Vojtěch je stále k dispozici pro duchovní službu, můžete mu kdykoliv zavolat,
tel. 732 106 466. Pokud byste někdo potřeboval pomoci v jiné než duchovní rovině,
např. nakoupit do karantény, ozvěte se také.
• Na farním webu si můžete přečíst prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska a jejich
výzvu k postu: první 3 adventní středy (2. 12., 9. 12., 16. 12.) zvou k dobrovolnému,
vědomému a citelnému půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také
almužnu na libovolný dobrý účel, to vše nadále ve spojení s modlitbou, prohlášení je
ke stažení s ohláškami minulé neděle.
• Pokud byste chtěli přispět farnosti darem, budeme vděční, více informací na webu
farnosti. Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 7.538 Kč a v Hrnčířích 1.467 Kč a
byla to jedna z účelových sbírek, konkrétně na bohoslovce.
• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc prosinec s rozpisem adventních bohoslužeb.

KALENDÁŘ
• Neděle 13. 12. – 3. neděle adventní
• Pondělí 14. 12. – Památka sv. Jana od Kříže, kn. a uč. c.
• Neděle 20. 12. – 4. neděle adventní

