
Svátek Svaté rodiny      27. 12. 2020
OHLÁŠKY 

• Platí bohužel opět stupeň 5 tabulky protiepidemických opatření, tj. bohoslužby se
mohou konat s účastí lidu, která odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení. 

• Protože účast na mších sv. ve všední dny obvykle dosahuje asi tak této obsazenosti,
jsou všednodenní mše svaté slaveny s účastí lidu, a to do zaplnění nejvýše 10 % míst
k sezení. Není nutné se na ně předem přihlašovat. 

• Na nedělní a sváteční mše svaté (dle rozpisu vánočních bohoslužeb) v Kunraticích
vás prosíme, abyste se předem přihlašovali u otce Vojtěcha, 732 106 466, abychom
zkoordinovali  počet účastníků podle opatření;  nedělních a svátečních bohoslužeb
v Hrnčířích se může účastnit počet lidí do zaplnění nejvýše 10 % míst k sezení podle
toho, kdo přijde dříve. 

• Přehled vánočních bohoslužeb   je na rozpise vánočních bohoslužeb: 

◦ V pondělí, úterý a ve středu budou mše svaté v 18:00, není třeba se přihlašovat. 

◦ V úterý po mši svaté bude eucharistická adorace, srdečně zveme. 

◦ Ve čtvrtek na Silvestra bude mše svatá na poděkování za uplynulý rok v 16:00,
v příp. zájmu také v 18:00 v Kunraticích, prosím předem se přihlašujte. 

◦ V pátek na Nový rok, o slavnosti Matky Boží Panny Marie budou mše sv. v 9:30,
11:00 a 18:00, v příp. zájmu i v 8:00 a v 18:00 nebo ve 20:00, předem se prosím
přihlašujte. V Hrnčířích bude mše sv. v 11:00.

◦ Příští neděli budeme slavit slavnost Zjevení Páně přeloženou z 6. 1., mše svaté z
této slavnosti budou v sobotu v 18:00, v neděli v 8:00, 9:30 a 11:00 v Kunraticích,
v příp. zájmu také v sobotu ve 20:00 a v neděli v 18:00 nebo ve 20:00, předem se
prosím přihlašujte. V Hrnčířích bude nedělní mše svatá v 11:00. Při mších svatých
příští neděli budou žehnány tříkrálové dary. 

• Otevřený kostel   bude v Kunraticích k modlitbě u jesliček na Silvestra v čase 15:00-
16:00,  na Nový rok 13:00-17:00,  příští neděli 15:00-17:00, a také  půl hodiny před
každou mší svatou, kdy je možné využít příležitost ke svaté zpovědi. 

• Přím  ý   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. Omlouváme
se, že minulou neděli se z technických důvodů přímý přenos nepodařilo uskutečnit. 

• 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. 

• Pokud byste chtěli přispět farnosti darem, budeme vděční, více informací na webu
farnosti. Sbírka minulé neděle činila v Kunraticích 6.034 Kč a v Hrnčířích 1.500 Kč, na
Štědrý den 5.028 Kč, na Boží hod 6.329 Kč, na sv. Štěpána 1.560 Kč. Děkujeme. Také
upozorňujeme na to, že v případě, že byste poskytli farnosti finanční dar, vám rádi
vystavíme potvrzení o přijetí daru, které je možné uplatnit v daňovém přiznání pro
snížení základu daně. 

KALENDÁŘ viz rozpis bohoslužeb 


