5. neděle velikonoční

2. 5. 2021

OHLÁŠKY
• Podle aktuálních protiepidemických opatření není stanoven nejvyšší počet lidí na
bohoslužbě, ale je třeba dodržet tyto podmínky: věřící se chrání respirátorem, při
vstupu si dezinfikují ruce a udržují odstup aspoň 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.
• 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,
toto úterý bude v rámci adorace také modlitba chval s písněmi. Srdečně zveme.
• V úterý ve 20:30 se uskuteční setkání pastorační rady farnosti, případné podněty
můžete s předstihem říci otci Vojtěchovi nebo členům pastorační rady.
• Ve čtvrtek bude mše svatá v Alzheimer home ve 14:00.
• Ve čtvrtek proběhne Konference o mládeži, kterou pořádá Sekce pro mládež ČBK.
Konference bude online 6. 5. od 14:00 do večera, jednotlivé body programu může
sledovat každý. Více na webu www.konferenceomladezi.cz.
• Ve čtvrtek po mši svaté bude eucharistická adorace s modlitbou nešpor z breviáře.
• Pátek je první v měsíci, po mši svaté bude prvopáteční eucharistické požehnání.
• Během května je po mši svaté krátká májová pobožnost, není-li řečeno jinak.
• 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 5.458 Kč, v Hrnčířích 800 Kč. Děkujeme.
• Upozorňujeme na možnost přihlášení na Taxiway camp 2021 pro mladé od 12 do
15 let. Je také spuštěné přihlašování na nový běh kurzu LIFT pro mladé od 16 do cca
26 let, kurz začne dá-li Bůh na podzim. Více o obou akcích je na webu www.adcm.cz,
u LIFTu také na webu kurzu www.lift.adcm.cz.
• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc květen.
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Neděle 2. 5. – 5. neděle velikonoční
Pondělí 3. 5. – Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Čtvrtek 6. 5. – Nezávazná památka sv. Jana Sarkandra, kn. a muč.
Sobota 8. 5. – Nezávazná památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Neděle 9. 5. – 6. neděle velikonoční

