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Farní oznámení k navýšení počtu osob na veřejných 
bohoslužbách ze dne 1. 12. 2020 
 

Milí farníci, bratři a sestry,  

S platností od čtvrtka 3. 12. vydala ČBK nové instrukce k pořádání veřejných bohoslužeb (viz 
zde: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201130nova-pravidla-pro-ucast-na-bohosluzbach-od-3-
prosince-2020). Nově se bude počet osob na bohoslužbě řídit kapacitou daného kostela či 
kaple. Počet účastníků bohoslužeb může být maximálně takový, aby nepřekročil 30% počtu 
všech míst k sezení. Do tohoto počtu se nepočítají ti, kdo bohoslužbě předsedají a kdo 
zajišťují její provoz. Nařízení bude platit zatím do 12. prosince, tedy do soboty před druhou 
nedělí adventní.  

Do života naší farnosti se tato nová opatření promítnou následovně:  

Maximální počet osob na bohoslužbě stanovuji ve farním kostele na 50, v kohoutovické kapli 
Svaté rodiny na 20.  

I nadále se prosím zapisujte se prosím do tabulky (klikněte na odkaz v oznámení na webu, 
nebo načtěte mobilním zařízením přiložený QR kód a tabulka se vám zobrazí). Na listu 1 je zápis 
do farního kostela, na listu 2 do kohoutovické kaple. Tabulka bude příslušným způsobem 
upravena.  

Ve všední dny prvního adventního týdne bude ještě fungovat zapisování i ve farním kostele, 
i když počet 50 osob je již dost vysoký. Pokud zjistím, že některá místa ve všední dny zůstanou 
neobsazena, bude možné od pondělí 7. 12. přijít na mši svatou ve všední den bez přihlášení 
a zápis bude nutný jen na nedělní mši svatou. V kohoutovické kapli bude zapsání nutné pro 
všechny mše svaté.  

Stále je nutné dodržovat rozestupy (dva metry mezi sedícími v jedné lavici, nejste-li členy jedné 
rodiny), mít zakrytá ústa a nos a používat dezinfekci. Pozdravení pokoje se koná pokynutím 
nebo jiným bezkontaktním způsobem. Povolen je zpěv pouze deseti osob: vzadu 
v kostele/kapli bude před každou mší svatou k dispozici deset lístků s nápisem ZPĚV, které si 
můžete při příchodu vzít. Pokud se na vás nedostane, prosím nezpívejte.  

I NADÁLE MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT TELEFONICKY NA ČÍSLE 734 271 856, MAILEM (brno-
zebetin@dieceze.cz) NEBO PO SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH v těchto záležitostech: 

- Domluva individuální návštěvy u vás doma. 

 - Když byste si chtěli popovídat, společně se pomodlit, potěšit, povzbudit; když byste se cítili 
osamělí. 

- Pokud byste potřebovali pomoci v nějaké praktické záležitosti. 

- Pokud byste potřebovali pomoci s vyhledáváním informací na Internetu: vyhledat například 
bohoslužby a zapsat se na ně. Moc prosím, pokud si nejste při práci s internetovou tabulkou 
jistí, nebojte se mi zavolat a zapíši vás! Je to mnohem jednodušší než opravovat tabulku, ve 
které se někdo přepsal (smazaný titulek v záhlaví, vložená pole tam, kde původně nebyla…).  

 Volat mi můžete téměř kdykoli, mimo pozdních nočních hodin. Pokud se věc nebude týkat 
přímo faráře, můžete také volat pastorační asistentku Petru Doffkovou (mobil 604 240 107). 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/201130nova-pravidla-pro-ucast-na-bohosluzbach-od-3-
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Na farních webových stránkách bude stále k dispozici rozcestník, prostřednictvím něhož se 
dozvíte, kde je možné se virtuálně zúčastnit mše svaté či jiné pobožnosti, najít materiály pro 
domácí katechezi dětí, pastoraci mládeže a mnoho dalšího. Na podcastové platformě 
Buzzsprout (https://www.buzzsprout.com/949204) si budete moci i nadále poslechnout krátké 
Slovo do karantény, zamyšlení většinou nad evangeliem daného dne. Na svůj blog 
jirkabuzek.blogspot.com budu mimo přepisu nedělních kázání dál vkládat Slůvko pro děti 
s obrázkem od faráře.   
Ze srdce děkuji Vám všem, kteří jste v poslední době darovali naší farnosti individuální 
finanční dary jak v hotovosti, tak převodem na účet. Na obou webech farnosti jsou zveřejněny 
QR kódy, jimiž můžete velmi snadno přispět z mobilního bankovnictví. Všem zájemcům 
v příštím roce rád vystavím potvrzení o daru.  

 
 

Milí farníci, bratři a sestry, 

Přeji Vám pokojnou adventní dobu. Události letošního roku nám ukázaly, že nejsme pány 
stvoření, že všechno nelze naplánovat a ne na vše máme vědecké a technologické řešení. 
Máme tedy snad o něco hlubší kolektivní povědomí o tom, že sami se spasit nedokážeme.   
Kéž nás křesťany právě tohle vede k adventnímu toužebnému očekávání příchodu Pána,     
jenž jediný nás nakonec může svou láskou zachránit.  

Myslím na Vás všechny v modlitbě a ze srdce žehnám, + P. Jiří.  

 

 

 

 

 

 

 

        

QR kód pro načtení tabulky         
pro zápis k účasti na mši svaté: 

https://www.buzzsprout.com/949204
jirkabuzek.blogspot.com



