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OHLÁŠKY 

• Dnes na VELIKONOČNÍ NEDĚLI bude mše svatá na Kostelním náměstí v 10:00, není
třeba se předem přihlašovat. Na závěr mše svaté budou požehnány 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. Připomínáme, že dnešní mše svatá nebude přenášena
v přímém přenosu, lze sledovat např. přímý přenos z katedrály. Poděkování … 

• Na Velikonoční pondělí bude mše svatá v 9:30 v kostele v Kunraticích, v příp. zájmu
budou  také  mše svaté v 8:00 nebo v 11:00, prosím přihlašujte se u otce Vojtěcha
dnes během odpoledne, mobil 732 106 466. Obvyklá bohoslužba v Hrnčířích v 11:00
bude s účastí pouze pro 10% kapacity kostela podle toho, kdo přijde dříve. 

• D  alší dny velikonočního oktávu   budou mše sv. v kunratickém kostele jako obvykle
v 18:00, není třeba se předem přihlašovat. Ve všední dny obvykle účast nedosahuje
ani nejvyšší možné obsazenosti, mše svaté jsou tedy slaveny s účastí lidu. 

• Na příští neděli vás opět prosíme, abyste se na mše svaté předem přihlásili u otce
Vojtěcha, 732 106 466, abychom zkoordinovali počet účastníků bohoslužeb podle
opatření. Nedělní mše svaté budou 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. 

• Příští neděli je opět možné sledovat p  řím  ý   přenos   mše sv. v 9:30 z našeho kostela. 
• Výuka náboženství z důvodu epidemické situace není. 
• V úterý po mši svaté bude  eucharistická adorace s možností svátosti smíření do

20:00, kterou doprovodí několik mladých lidí hudbou a zpěvem. 
• Srdečně zveme všechny zájemce na prezentaci projektu adaptace Nazareta, která

se uskuteční online v úterý 6. dubna ve 20:15. Odkaz je k dispozici na webu farnosti. 

• Ve čtvrtek bude ve 14:00 mše svatá v Alzheimer home. 

• Ve čtvrtek po mši svaté bude eucharistická adorace s modlitbou nešpor z breviáře. 
• V pátek v 10:00 bude v kunratickém kostele pohřeb se mší sv. + Vladimíra Zrzavého

a poté bude jeho tělo uloženo do hrobu na Vršovickém hřbitově. 
• 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. Dnes toto
setkání není, příští neděli opět bude jako obvykle. 

• Pokud byste chtěli  přispět farnosti darem, budeme vděční, více na webu farnosti.
Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 6.030 Kč a v Hrnčířích 1.680 Kč. Děkujeme.

• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc duben. 
• Upozorňujeme 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. Je
také 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 4. 4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
• Neděle 11. 4. – 2. neděle velikonoční (in albis, Božího milosrdenství) 
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