
 
Ohlášky 4. října 2020  
 
 
 
 
 

  

Dnes je 4. října - 27. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za Pavlínu a Josefa 
Andresičovy, zemřelé a živé rodiny. 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 
pondělí 
5. 10. 

pondělí 27. týdne v mezidobí v 18:00 za zemřelého manžela, bratra, dvoje rodiče 
a prarodiče a za žijící rodiny 

úterý     
6. 10. 

úterý 27. týdne v mezidobí v kapli v Kohoutovicích v 17:30; za živou a zesnulou 
rodinu Vávrovu a Chmelíkovu 

středa   
7. 10.  

památka Panny Marie 
Růžencové 

 v 16:30 ‚dětská‘; za zesnulého Bohumíra Ulrycha, 
žijící manželku Marii a živé rodiny  

čtvrtek 
8. 10.  

čtvrtek 27. týdne v mezidobí v 18:00; za zemřelého Jaromíra Reitmeiera 

pátek     
9. 10. 

pátek 27. týdne v mezidobí  v 18:00; na úmysl dárce 

sobota 
10. 10. 

sobota 27. týdne v mezidobí v 8:00, za Marii Audyovou, manžela, dceru, 
sourozence, rodiče a nemocnou osobu 

  Příští neděle 11. října je 28. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost 

Nyní jste srdečně zváni do farní kavárny.    

Sbírka minulé neděle na rekonstrukci skautské klubovny v Žebětíně vynesla celkem 20 500 Kč. 
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! 

O půlnoci na pondělí začíná v ČR nouzový stav. Farností se budou týkat tato opatření:  

-Počet osob na bohoslužbách (mše svaté, obřady beze mše a společné modlitby v kostele/kapli) 
je nejvýše 100; bohoslužby se budou konat beze zpěvu - jak lidu, tak předsedajícího či 
varhaníka; varhanní doprovod je však možný.  

-Výuka náboženství bude 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.   

- Ostatní setkání ve farnosti (společenství, biblické hodiny, přípravy ke svátostem) se mohou 
konta v maximálním počtu 10 osob (případně 20, konají-li se tato setkání pod širým nebem). 

Otec biskup Vojtěch udělil dispens od povinné účasti na nedělní mši svaté: 

- věřícím, kteří patří vzhledem k pandemii COVID-19 do rizikových skupin (senioři, osoby 
s oslabenou imunitou) 

- věřícím, kteří navštěvují bohoslužby ve farnostech s nedělní účastí přesahující 100 osob na 
jedné bohoslužbě, či tam, kde by nebylo možné udržovat bezpečné rozestupy.  

V pondělí 5.října plánujeme v rámci F-klubu na faře v Žebětíně po večerní mši svaté promítnout 
italsko-francouzský film Habemus Papam. V pátek 9. října v 16:00 také zveme větší děti na 
promítání filmu Cesta do školy, rovněž na faře v Žebětíně.  

V sobotu 10. října bude v kapli Svaté rodiny v Kohoutovicích pokřtěn František Horák.  

 


