
Farní oznámení ze dne 1. 3. 2022 
 

Milí farníci, bratři a sestry, 

na samém prahu letošní postní doby se mi podařilo chytit COVID-19. Včera mi vyšel 
pozitivní antigenní test a mám rovněž příznaky, i když nijak vážné. Výsledek PCR testu 
by měl přijít během dneška; tj. v karanténě budu přibližně do příštího úterý.  

 

Pro tento týden vyhlašuji tedy následující změny oproti ohláškám z minulé neděle: 

 

- Všechny mše svaté a ostatní ohlášené aktivity v kostele sv. Bartoloměje             
i v kapli Svaté rodiny v Kohoutovicích se ruší, včetně obou ohlášených 
bohoslužeb s udílením popelce na Popeleční středu. Využijte bohoslužeb 
v sousedních farnostech či v centru Brna.  
 

- Prosím, nezapomeňme na přání papeže Františka, aby byla letošní Popeleční 
středa dnem postu a modlitby za mír na Ukrajině.  
 

- Na čtvrtek 3. 3. (čtvrtek po Popeleční středě) jste srdečně zváni společenstvím 
Mariánského večeřadla do farního kostela k modlitbě růžence za ukončení 
války na Ukrajině. Začne v obvyklý čas 16:50.  
 

- Všechny mše svaté ve všední dny odsloužím soukromě na úmysl, který byl 
zadán. Pokud by se někdo chtěl připojit prostřednictvím online přenosu, budu za 
takové alespoň virtuální společenství moc vděčný. Prosím, zavolejte mi předem 
na číslo 734 271 856. 
 

- Páteční návštěva nemocných se nekoná; nemocné předem obvolám.  
 

- Všechny tři mše svaté o první neděli postní odslouží P. Jindřich Kotvrda, farní 
vikář ve farnosti Brno-Řečkovice. Budou v pravidelný čas.  
 

- Milí farníci, moc Vám všem děkuji za Vaše modlitby, zájem o to, jak se mi daří    
a nabídky pomoci. Přeji si, abychom dobře vstoupili do postní doby; zejména 
bych vás chtěl povzbudit k osobní modlitbě křížové cesty a růžence v rodinách. 
Dá-li Pán, od příští středy budeme zase normálně fungovat. Přeji nám všem 
velkou naději v Kristu, jenž svým křížem zvítězil nad smrtí a veškerým zlem -          
i tím, které bylo rozpoutáno nyní.  
 
Ze srdce žehnám!                                                       +váš otec Jiří. 


