
2. neděle postní 28. 2. 2021
OHLÁŠKY 

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

• Ve všední dny obvykle účast na mších svatých nedosahuje této obsazenosti, proto
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. Nedělní mše svaté jsou v Kunraticích podle „koronavirového“ pořádku, tj.
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 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. 

• Je možné 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 není. 
• V úterý po mši svaté bude eucharistická adorace do 20:00. 
• Vzhledem k proběhlému naočkování klientů bude tento čtvrtek ve 14:00 opět mše

svatá v Alzheimer home. Účast ostatních farníků zatím není možná. 
• Ve čtvrtek po mši svaté bude eucharistická adorace s modlitbou nešpor z breviáře. 
• V pátek bude přede mší svatou v Kunraticích modlitba křížové cesty v 17:30. Pokud

byste chtěli modlitbu vést, prosím oslovte otce Vojtěcha nebo některou z kostelnic. 
• 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 k dispozici pro duchovní službu, můžete mu kdykoliv zavolat. 
• Pokud byste chtěli  přispět farnosti darem, budeme vděční, více na webu farnosti.

Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 6.284 Kč a v Hrnčířích 1.950 Kč. Děkujeme.
Šlo o jednu z účelových sbírek, Svatopetrský haléř. 

• Můžete si přečíst poděkování pana kardinála za letošní účast na Tříkrálové sbírce. 
• S účinností od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2028 je  otec Vojtěch jmenován a ustanoven

farářem naší farnosti. Otec Vojtěch pamatuje na celou farnost (a pochopitelně i na
centrum mládeže) v modlitbě a zároveň prosí o modlitbu farníky. Děkuje také za
všechna přátelství, podporu a spolupráci, těší se, dá-li Bůh, na další společné roky
života v kunratickém farním společenství a všem ze srdce žehná. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc březen. 
• Upozorňujeme na nový web adcm a na možnost přihlášení na Runway camp 2021. 

KALENDÁŘ 

• Neděle 28. 2. – 2. neděle postní 
• Neděle 7. 3. – 3. neděle postní 


