
4. neděle v mezidobí 31. 1. 2021
OHLÁŠKY 

• Platí 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 nedosahuje ani této obsazenosti,
jsou všednodenní mše svaté slaveny s účastí lidu, resp. do zaplnění nejvýše 10 % míst
k sezení. Není nutné se na ně předem přihlašovat. Mše svaté ve všední dny jsou od
pondělí do pátku v 18:00 v Kunraticích. 

• Na nedělní mše svaté v Kunraticích vás prosíme, abyste se předem přihlásili u otce
Vojtěcha, 732 106 466, abychom zkoordinovali počet účastníků bohoslužeb podle
opatření.  V neděli jsou mše svaté  v Kunraticích podle „koronavirového“ pořádku,
tedy v sobotu v 18:00, v neděli v 8:00, 9:30 a 11:00, v příp. zájmu také v sobotu ve
20:00 a v neděli v 18:00 nebo ve 20:00. Mše svatá v Hrnčířích je v neděli v 11:00 do
zaplnění nejvýše 10 % míst k sezení podle toho, kdo přijde dříve. 

• V Kunraticích bývá o  tevřený kostel   k osobní modlitbě nebo přijetí svátostí v neděli
v čase 15:00-17:00, kostel je také otevřen půl hodiny před každou mší svatou, kdy je
možné využít příležitost ke svaté zpovědi. 

• Také zůstává možnost sledovat p  řím  ý   přenos   mše svaté v neděli v 9:30 pro ty, kteří
nemohou přijít na mši svatou např. z důvodu nemoci nebo karantény. 

• Výuka náboženství z důvodu epidemické situace tento týden nebude. 
• V pondělí v 11:00 bude zádušní mše svatá za + Emilii Gloserovou. 
• V úterý o svátku Uvedení Páně do chrámu (lidově na Hromnice) budou při mši svaté

v 18:00 žehnány svíčky hromničky. 
• V úterý ve 20:30 bude setkání pastorační rady farnosti on-line. 
• V úterý po mši svaté bude eucharistická adorace do 20:00. 
• Ve středu po mši svaté bude možné přijmout svatoblažejské požehnání. 
• Ve čtvrtek po mši svaté bude eucharistická adorace s modlitbou nešpor z breviáře. 
• V pátek bude po mši svaté prvopáteční eucharistické požehnání. 
• Setkávání katechumenů a těch, kteří chtějí prohloubit svou víru, probíhá on-line,

většinou v neděli večer v 17:30. Více informací rád poskytne otec Vojtěch. 
• Otec Vojtěch je také 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 na webu farnosti. 
• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc únor. 

KALENDÁŘ 

• Neděle 31. 1. – 4. neděle v mezidobí 
• Úterý 2. 2. – Svátek Uvedení Páně do chrámu 
• Středa 3. 2. – Nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 
• Středa 3. 2. – Nezávazná památka sv. Ansgara, biskupa 
• Pátek 5. 2. – Památka sv. Agáty, panny a mučednice 
• Sobota 6. 2. – Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 
• Neděle 7. 2. – 5. neděle v mezidobí 


