3. neděle velikonoční

18. 4. 2021

OHLÁŠKY
• Kvůli 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 prosíme, abyste se předem přihlašovali 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 otevřený 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 také příležitost ke svaté zpovědi.
• Je možné sledovat přímý přenos mše svaté v neděli v 9:30 z kostela v Kunraticích.
•
•
•
•
•

Výuka náboženství z důvodu epidemické situace není.
V úterý po mši sv. bude eucharistická adorace s možností svátosti smíření do 20:00.
Ve čtvrtek po mši svaté bude eucharistická adorace s modlitbou nešpor z breviáře.
V pátek v 11:00 bude v kostele sv. Jakuba rozloučení se + paní Hanou Klozerovou.
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 činila v Kunraticích 5.730 Kč, v Hrnčířích 945 Kč. Děkujeme.
• Michelská farnost zve na příští víkend na dobročinný bazar, který se uskuteční 24. 4.
odpoledne a 25. 4. dopoledne ve farním sále na Habrovce.
• 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 18. 4. – 3. neděle velikonoční
Středa 21. 4. – Nezávazná památka sv. Anselma, b. a uč. c.
Pátek 23. 4. – Svátek sv. Vojtěcha, b. a muč., hl. patrona pražské arcidiecéze
Sobota 24. 4. – Nezávazná památka sv. Jiří, muč.
Sobota 24. 4. – Nezávazná památka sv. Fidela ze Sigmaringy, kn. a muč.
Neděle 25. 4. – 4. neděle velikonoční

