
 
Ohlášky 18. října 2020 
 
 
 
 
 

 
Dnes je 18. října - 29. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za Miroslavu   
a Květoslava Linduškovy, dvoje rodiče a živé rodiny. 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 
pondělí 
19. 10. 

pondělí 29. týdne v mezidobí v 18:00, za ukončení pandemie Covid-19 

úterý     
20. 10. 

úterý 29. týdne v mezidobí v kapli v Kohoutovicích v 17:30; za Annu Boháčkovou 
a rodiče 

středa   
21. 10.  

středa 29. týdne v mezidobí  v 16:30; za všechny zesnulé přátele a známé 

čtvrtek 
22. 10.  

nezávazná památka sv. Jana 
Pavla II, papeže 

v 18:00; za Bohumila Hudečka, manželku Anežku, 
syna Jaromíra a živé rodiny 

pátek     
23. 10. 

pátek 29. týdne v mezidobí v 18:00; na úmysl celebranta 

sobota 
24. 10. 

sobota 29. týdne v mezidobí v 8:00; na jistý úmysl 

  Příští neděle 25. října je 30. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.  

Na internetu je i nadále interaktivní tabulka Google pro zapisováni účasti na mších svatých, 
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.  
Vzhledem k uzavření obou stupňů základních škol se do odvolání ruší výuka náboženství.  
Pro ostatní aktivity a společenství v naší farnosti (modlitba růžence, Lectio Divina, modlitby 
matek…) platí, že počet jejich účastníků nesmí přesáhnout 6 osob v jednom odděleném 
prostoru. Prosím ty, kteří jsou za vedení těchto společenství zodpovědní, aby na to dbali. 
P. Jiří původně plánoval v následujícím týdnu jet na duchovní cvičení, která však byla zrušena. 
Chtěl by proto čas omezené aktivity života ve farnosti v příštím týdnu využít ke ztišení a 
intenzívnější modlitbě doma na faře. Proto Vás, milí farníci, prosí, abyste mu od neděle 
odpoledne do čtvrtečních 15:00 volali (mimo nutných případů, jako oznámení úmrtí) pouze 
v době mezi 19:00 a 21:00, a při komunikaci dali přednost textovým zprávám nebo e-mailům. 
V těchto třech večerních hodinách mu však neváhejte zavolat, i pokud byste si chtěli jen 
popovídat, cítili byste se osamělí nebo potřebovali povzbudit. Od čtvrtečních 15:00 (začátek 
úředních hodin) již mu můžete volat kdykoli mimo časů bohoslužeb a velmi pozdních nočních 
hodin.  
-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.   
Diecézní katechetické centrum v Brně připravilo projekt Náš společný domov, který souvisí s 
právě probíhajícím rokem Laudato Si´, vyhlášeným papežem Františkem. Cílem projektu je 
proměnit náš vztah k Bohu a k jeho stvoření. Začíná 24. 10. 2020 a končí s rokem Laudato si´ 24. 
5. 2021. Zapojit se do něj může kdokoliv - rodiny, společenství nebo jednotlivci. Účastníci budou 
plnit úkoly a mohou nám v určených termínech poslat fotografie dokumentující jejich snahu. 
Tím budou zahrnuti do slosování a mohou získat drobné věcné odměny. Informace a potřebné 
podklady je možno nalézt na našem webu kc.biskupstvi.cz. K projektu jsme založili i 
facebookové stránky Náš společný domov, kde budeme postupně publikovat různé podněty k 
tématu. Informace je i na venkovní nástěnce.  
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vPIhdPKKOe3b91HdVQltGcvD9ndPJ5MXrpb1tzPMkdg/edit#gid=0
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jirkabuzek.blogspot.com
jirkabuzek.blogspot.com
kc.biskupstvi.cz
https://www.facebook.com/N%C3%A1%C5%A1-spole%C4%8Dn%C3%BD-domov-111366227412032



