
7. neděle velikonoční 16. 5. 2021
OHLÁŠKY 

• Podle  aktuálních protiepidemických opatření je třeba pro účast na bohoslužbách
dodržet tyto podmínky: věřící se chrání respirátorem, při vstupu si dezinfikují ruce
a udržují odstup aspoň 2m, nejsou-li z jedné domácnosti. Není třeba se přihlašovat. 

• Mše svaté tento týden   budou podle obvyklého (koronavirového) harmonogramu: 
◦ 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. 

• Chtěli bychom povzbudit  k tomu, abyste se opět účastnili mší svatých prezenčně,
třeba též ve všední dny. Slavení eucharistie je pramenem a vrcholem křesťanského
života a prezenční forma je pro slavení mše svaté klíčová. Pro bezpečnou účast na
mších svatých dodržujeme epidemická opatření a zůstává také navýšený počet mší
svatých. Při každé mši svaté je možné být rovněž před kostelem a využít venkovního
reproduktoru, který je možný zapnout zevnitř u bočního vchodu. 

• 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. 

• Výuka náboženství bude podle obvyklého harmonogramu. 
• 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. 
• 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. 
• V neděli 23. 5. při mši svaté v 19:00 chtějí v kostele svatého Jakuba uzavřít církevní

sňatek Tuan Anh Nguyen a Huon Gieng Vu. 
• V pátek 28. 5. se uskuteční Noc kostelů, již nyní srdečně zveme. Zveme také k tomu,

abyste pozvali své přátele a známé a do kostelů je doprovodili. 
• Pokud byste chtěli  přispět farnosti darem, budeme vděční, více na webu farnosti.

Sbírka minulou neděli činila v Kunraticích 6.610 Kč, v Hrnčířích 440 Kč. Děkujeme.
Tuto neděli se koná účelová sbírka na služné kněží. Je možné si prohlédnout letáček
vydaný k tomuto účelu na webu farnosti, bude také k dispozici v našich kostelích.
Vedení Arcibiskupství pražského vyzývá ke štědrosti. 

• Upozorňujeme na možnost přihlášení na Taxiway camp 2021 pro mladé od 12 do 15
let a na možnost přihlašování na nový běh kurzu LIFT pro mladé od 16 do cca 26 let.

• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc květen. 

KALENDÁŘ 

• Neděle 16. 5. – 7. neděle velikonoční 
• Úterý 18. 5. – Nezávazná památka sv. Jana I., pap. a muč. 
• Čtvrtek 20. 5. – Nezávazná památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kn. 
• Čtvrtek 20. 5. – Nezávazná památka sv. Bernardina Sienského, kn. 
• Pátek 21. 5. – Nezávazná památka sv. Kryštofa Magallanese, kn., a druhů, muč. 
• Sobota 22. 5. – Nezávazná památka sv. Rity z Cascie, řeh. 
• Neděle 23. 5. – Slavnost Seslání Ducha svatého 


