
5. neděle postní 21. 3. 2021
OHLÁŠKY 

• Kvůli současné epidemické situaci se  bohoslužby mohou konat  s účastí lidu, která
odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení. 

• Na všednodenní mše svaté v Kunraticích od pondělí do pátku v 18:00 není potřeba
se předem přihlašovat. Ve všední dny obvykle účast nedosahuje ani nejvyšší možné
obsazenosti, mše svaté slaveny s účastí lidu, resp. do zaplnění nejvýše 10 % míst. 

• 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 přidáme další mši sv.
Mše svatá v Hrnčířích je v neděli v 11:00 do zaplnění nejvýše 10 % míst k sezení. 

• 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 z kostela v Kunraticích. 
• Výuka náboženství z důvodu epidemické situace není. 
• V úterý po mši svaté bude eucharistická adorace do 20:00. 
• 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. 
• Pokud byste chtěli  přispět farnosti darem, budeme vděční, více na webu farnosti.

Sbírka minulou neděli, účelová na charitní činnost v arcidiecézi, činila v Kunraticích
5.152 Kč a v Hrnčířích 800 Kč. Děkujeme všem dárcům. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc březen. 
• Asi víte, že se uskuteční sčítání lidu. Chtěli bychom vás povzbudit, abyste se při něm

přihlásili k církvi. Dejme najevo společnosti, v které žijeme, že jsme katolíci. Můžeme
se mimochodem inspirovat i biblickým veršem: Ke každému, kdo se ke mně přizná
před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi (Mt 10, 32). Můžete si také při té
příležitosti přečíst výzvu biskupů ke sčítání lidu.

• Připomínáme, že v neděli 28. 3. se mění čas na letní, přijďte na mše svaté včas! 
• Můžete se zapojit do  iniciativy dárkových balíčků pro zdravotníky covid oddělení

Thomayerovy nemocnice, více na letáčku na webu a na nástěnkách. 
• Upozorňujeme na nový web adcm a na možnost přihlášení na Runway camp 2021

pro mladé od 15 let a také na možnost přihlášení na Taxiway camp 2021 pro mladé
od 12 do 15 let. Novinkou je spuštěné přihlašování na nový kurz LIFT pro mladé od
16 let do cca 26 let. Více na webu www.adcm.cz a na webu kurzu www.lift.adcm.cz. 

KALENDÁŘ 

• Neděle 21. 3. – 5. neděle postní 
• Čtvrtek 25. 3. – Slavnost Zvěstování Páně 
• Neděle 28. 3. – Květná (pašijová) neděle 

http://www.adcm.cz/
http://www.lift.adcm.cz/

