Květná neděle

28. 3. 2021

OHLÁŠKY
• Bohoslužby v kostele mohou konat s účastí lidu do obsazenosti 10 % míst k sezení.
• Příležitost ke svátosti smíření bude dnes odpoledne v čase 15:00-17:00, v pondělí a
v úterý v časech 16:00-18:00 a 19:00-21:00. Lze se také domluvit individuálně. Před
obřady Velikonočního třídenní se zpovídat nebude.
• O VELIKONOCÍCH BUDE ZVLÁŠTNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB:
◦ V pondělí, úterý a středu Svatého týdne budou mše svaté v kostele v Kunraticích
od 18:00, není třeba se předem přihlašovat.
◦ Během velikonočního třídenní budeme slavit nejdůležitější bohoslužby venku na
Kostelním náměstí, abychom se mohli účastnit ve větším počtu a zároveň dostáli
všem protiepidemickým opatřením a minimalizovali tak riziko šíření viru.
◦ Na ZELENÝ ČTVRTEK bude mše svatá na Kostelním náměstí od 18:00, poté bude
možnost navštívit Getsemanskou zahradu do 21:00 v kostele, a setrvat tam také
v osobní tiché modlitbě. Na tyto bohoslužby není třeba se předem přihlašovat.
◦ Na VELKÝ PÁTEK bude modlitba breviáře v 8:00 v kostele. Kostel bude otevřen
od 9:00 do 18:00 k modlitbě a osobnímu uctění Svatého Kříže. Křížovou cestu se
pomodlíme v 15:00 na Kostelním náměstí. Nejdůležitější liturgie Velkého pátku,
Velkopáteční obřady se zpěvem pašijí, budou na Kostelním náměstí od 18:00.
Na tyto bohoslužby není potřeba se předem přihlašovat.
◦ Na BÍLOU SOBOTU bude v 8:00 modlitba breviáře v kostele, kostel bude otevřen
od 9:00 do 16:00 k individuální modlitbě a bdění u Božího hrobu. Velikonoční
vigilie začne v 19:30 na Kostelním náměstí: opravdu všechny srdečně zveme, jde
o nejdůležitější liturgii celého liturgického roku. Při velikonoční vigilii obnovíme
také své křestní vyznání. Na tyto bohoslužby není potřeba se předem přihlašovat.
Ještě jedna praktická rada, zvláště v sobotu večer doporučujeme teplé oblečení.
◦ Na VELIKONOČNÍ NEDĚLI bude mše svatá na Kostelním náměstí od 10:00, není
třeba se předem přihlašovat. Na závěr mše svaté budou také žehnány pokrmy.
Bude také obvyklá bohoslužba v Hrnčířích v 11:00, účast pouze pro 10% kapacity
kostela podle toho, kdo přijde dříve. Odpoledne bude otevřen kunratický kostel
k osobní modlitbě od 15:00 do 17:00.
◦ Na Velikonoční pondělí bude mše svatá v 9:30 v kostele v Kunraticích, v případě
zájmu budou také mše svaté v 8:00 nebo v 11:00, prosím předem se přihlašujte u
otce Vojtěcha, mobil 732 106 466. Bude také obvyklá bohoslužba v Hrnčířích
v 11:00, účast pouze pro 10% kapacity kostela podle toho, kdo přijde dříve.
◦ Další dny velikonočního oktávu budou mše svaté v 18:00 v kunratickém kostele
jako obvykle, není třeba se předem přihlašovat.
• Upozorňujeme na to, že během Velikonoc nebude přímý přenos bohoslužeb z naší
farnosti, kdo z vás nebudete moci přijít, můžete využít přímý přenos z katedrály.
• Srdečně zveme všechny zájemce na prezentaci projektu adaptace Nazareta, která
se uskuteční online v úterý 6. února. Odkaz bude k dispozici na webu farnosti.
• Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 5.324 Kč a v Hrnčířích 690 Kč. Děkujeme.
• Jsou k dispozici farní zprávy na duben, kde je přehled velikonočních bohoslužeb
detailně rozepsán.

