
 
Ohlášky 11. října 2020 
 
 
 
 
 

  

Dnes je 11. října - 28. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za farnost. 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 
pondělí 
12. 10. 

pondělí 28. týdne v mezidobí v 18:00,  za Vladimíra Drdlíka, manželku Marii a za 
duše v očistci 

úterý     
13. 10. 

úterý 28. týdne v mezidobí v kapli v Kohoutovicích v 17:30; na určitý úmysl 

středa   
14. 10.  

středa 28. týdne v mezidobí  v 16:30; za rodinu Jedličkovu a celou zemřelou 
přízeň 

čtvrtek 
15. 10.  

památka sv. Terezie od 
Ježíše, panny a učitelky církve 

v 18:00; na usmíření v rodině 

pátek     
16. 10. 

pátek 28. týdne v mezidobí v 18:00; za rodinu Gabrielovu a Brázdovu 

sobota 
17. 10. 

Památka sv. Ignáce 
Antiochijského, biskupa 
a mučedníka  

v 8:00; za Miroslava Svobodu, jeho rodiče a živé 
rodiny 

  Příští neděle 18. října je 29. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Miroslavu 
a Květoslava Linduškovy, dvoje rodiče a živé rodiny.____________________________________ 

S platností od pondělí 12.10. do odvolání je na bohoslužbě povolena účast maximálně deseti 
osob uvnitř a dvaceti ve venkovním prostoru, včetně kněze a přisluhujících. Otec biskup 
Vojtěch proto uděluje až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispens od osobní účasti na 
nedělní mši svaté.  

Toto omezení se v životě naší farnosti projeví takto:  

-Na internetu najdete interaktivní tabulku Google pro zapisováni účasti na mších svatých od 
12.10. do neděle 25.10., do které se můžete zapisovat zde. (Otevřete si ji kliknutím na odkaz 
v ohláškách na webu, nebo můžete mobilním zařízením načíst QR kód, který bude umístěn na 
venkovní nástěnce). Můžete také zavolat na číslo 604 240 107 (Petra Doffková) či 734 271 856  
(P. Jiří) a do tabulky vás zapíšeme.  

P. Jiřímu můžete rovněž kdykoli (mimo pozdních nočních hodin) zavolat, pokud byste si chtěli 
popovídat, cítili byste se osamělí nebo potřebovali povzbudit.  

-Výuka náboženství bude zatím pokračovat beze změny, tak jak bylo avizováno; v naší farnosti 
je výuka náboženství (na školách či na faře) vedena jako nepovinný školní předmět a omezení 
počtu osob se ho netýká.  

-Pro všechny ostatní aktivity a společenství v naší farnosti (modlitba růžence, Lectio Divina, 
modlitby matek…) platí, že počet jejich účastníků nesmí přesáhnout 10 osob. Prosím ty, kteří 
jsou za vedení těchto společenství zodpovědní, aby na to dbali. 

-Využijme, prosím, všech možností k účasti na mši svaté, ke čtení či slyšení Božího slova 
a k modlitbě, i když nebudeme moci být fyzicky přítomni.  Na podcastové platformě Buzzsprout 
(https://www.buzzsprout.com/949204) bude znovu možné si vyslechnout krátké Slovo do 
karantény. Na svůj blog jirkabuzek.blogspot.com bude otec Jiří mimo pravidelných nedělních 
kázání opět vkládat Slůvko pro děti s obrázkem od faráře.   

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vPIhdPKKOe3b91HdVQltGcvD9ndPJ5MXrpb1tzPMkdg/edit#gid=0
https://www.buzzsprout.com/949204
https://jirkabuzek.blogspot.com/
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Při farním bazaru se vybralo celkem 12.800Kč, z toho 6.500 umožní další rok vzdělávání 
adoptované Louise a 6.300 bylo odesláno organizaci Mary's Meals. Všem, kteří přispěli, upřímné 
Pán Bůh zaplať! Za přibližně 30 pytlů oblečení a obuvi děkuje dárcům Diakonie Broumov.  

V pondělí 12. října je v Proglase místo růžence sloužena mše svatá.  V době nouzového stavu 
bude Radio Proglas vysílat mimořádně mši svatou každý všední den od 18:00. V neděli je 
bohoslužba přenášena vždy od 9:00 

Tradiční sbírka na misie, která byla plánována na příští neděli 18. října, se uskuteční v náhradním 
termínu. Nebude se konat ani akce Misijní koláč.  

Biblická hodina se koná ve středu 14.října v 19:30 na faře. 

Oznámení křtů: v sobotu 17. 10. budou ve farním kostele pokřtěny tyto děti: Daniel Šuráň 
a  Elisabeth Křížová. 

 

 




