4. neděle velikonoční

25. 4. 2021

OHLÁŠKY
• V návaznosti na rozhodnutí NSS a nová protiepidemická opatření dochází k úpravám
opatření při účasti na bohoslužbách. Není stanoven počet účastníků na bohoslužbě,
ale tři podmínky: věřící se chrání respirátorem, při vstupu do kostela si dezinfikují
ruce a udržují odstup alespoň 2m, nejsou-li z jedné domácnosti.
• Mše svaté budou tento týden, dá-li Bůh, takto:
◦ všednodenní mše svaté v Kunraticích od pondělí do pátku v 18:00,
◦ nedělní mše svaté v Kunraticích v sobotu v 18:00 a v neděli v 8:00, 9:30 a 11:00,
◦ nedělní mše svatá v Hrnčířích v neděli v 11:00.
• Na mše svaté již není třeba se předem přihlašovat.
• V Kunraticích je otevřen kostel k modlitbě nebo přijetí svátosti smíření alespoň půl
hodiny přede mší svatou, otec Vojtěch zpovídá v kostele (nebo před kostelem), otec
Stanislav v kanceláři. Kdo kdy zpovídá, můžete zjistit z farního google kalendáře na
webu farnosti: VS = otec Vojtěch, SH = otec Stanislav.
• Je možné sledovat přímý přenos mše svaté v neděli v 9:30 z kostela v Kunraticích,
při následující vlně rozvolnění již od přímých přenosů nejspíš upustíme. V souvislosti
s tím bychom chtěli moc povzbudit k tomu, abyste se opět účastnili mší svatých.
Slavení eucharistie je, jak známo, pramenem a vrcholem křesťanského života.
• Ohledně výuky náboženství budou účastníky informovat katecheté.
• 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.
• Rádi bychom upozornili na pouť za nová duchovní povolání na Svatou Horu, která
se měla uskutečnit v sobotu 1. května. Protože se zřejmě nebude moci uskutečnit
tak, jako v minulých letech, prosíme alespoň o osobní modlitbu za nová povolání.
• Na webu farnosti si můžete přečíst list pana kardinála ke 4. neděli velikonoční
(neděli Dobrého pastýře) a také list papeže Františka k této neděli.
• Setkávání katechumenů a těch, kteří chtějí prohloubit svou víru, probíhá on-line.
• Pokud byste chtěli přispět farnosti darem, budeme vděční, více na webu farnosti.
Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 5.183 Kč, v Hrnčířích 1050 Kč. Děkujeme.
• Upozorňujeme na možnost přihlášení na Taxiway camp 2021 pro mladé od 12 do
15 let, na camp, možná také proto, že jde o první ročník, je ještě volná kapacita cca
1/2. Je také spuštěné přihlašování na nový kurz LIFT pro mladé od 16 let do cca 26
let, je možné se ještě přihlásit, avšak kapacita je již zaplněna z cca 2/3. Více o obou
akcích je na webu www.adcm.cz, u LIFTu také na webu kurzu www.lift.adcm.cz.
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Neděle 25. 4. – 4. neděle velikonoční – den modliteb za duchovní povolání
Středa 28. 4. – Nez. Pam. sv. Petra Chanela | sv. Ludvíka M. Grigniona z Montfortu
Čtvrtek 29. 4. – Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a uč. c., patronky Evropy
Pátek 30. 4. – Nez. pam. sv. Zikmunda, muč. | sv. Pia V., pap.
Sobota 1. 5. – Nez. pam. sv. Josefa dělníka
Neděle 2. 5. – 5. neděle velikonoční

