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Dnes je 10. ledna - svátek Křtu Páně; končí vánoční doba. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za Jana 
Kozla k 1. výročí úmrtí a za spásu jeho duše. 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:          Bohoslužby: 
pondělí             
11. 1. 

pondělí 1. týdne v mezidobí v 18:00, za Josefu Trčkovou, manžela, dvoje rodiče  
a sourozence 

úterý       
12. 1. 

úterý 1. týdne v mezidobí v kapli v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl a za 
nemocnou osobu 

středa     
13. 1.  

středa 1. týdne v mezidobí v 16:30, za prarodiče Kozlovy a jejich děti 

čtvrtek   
14. 1.  

čtvrtek 1. týdne v mezidobí v 18:00, za rodiče Kozlovy, syna a vnuka 

pátek       
15. 1.  

pátek 1. týdne v mezidobí v 18:00, za rodiče Myškovy a tři syny 

sobota   
16. 1. 

sobota 1. týdne v mezidobí v 18:00, z druhé neděle v mezidobí; na poděkování 
Pánu Bohu za dar života s prosbou o zdraví                         
a požehnání pro celou rodinu 

  Příští neděle 17. ledna je 2. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost. 

Platí farní oznámení ze dne 23.12. Počet účastníků bohoslužby uvnitř prostoru farního kostela je 
od 27. 12. omezen na 15 osob. Kdo potřebuje pomoci se zapsáním do tabulky na mše sv., 
nebojte se volat paní kostelnici Haně Trčkové (776 601 014), pastorační asistentce Petře 
Doffkové (604 240 107) či otci Jiřímu (734 271 856).  

Kdo by se chtěl účastnit mše sv. venku na prostranství vedle sakristie farního kostela, kam bude 
vyveden reproduktorem zvuk, nemusí se přihlašovat do tabulky, ale je třeba splnit tyto podmínky: 
lze stát ve skupinách maximálně po dvou osobách a jednotlivé skupiny musí dodržovat 
dvoumetrové rozestupy. 

Letošní Tříkrálová sbírka se koná pouze na Internetu. Přispět můžete na adrese 
www.trikralovasbirka.cz, buď bezhotovostním převodem pomocí webového formuláře, nebo 
dárcovskou SMS. Po každé mši svaté ve farnosti bude až do neděle 24. ledna možnost také 
přispět v hotovosti do kasičky v sakristii, bezprostředně po každé mši svaté. Prosím, vzhledem 
k současným opatřením proti šíření koronaviru toho využijte pouze tehdy, pokud opravdu 
nemáte žádnou možnost přispět na Internetu.   

Příští neděli 17.1. budou tři (ve skutečnosti dva, kvůli hygienickým opatřením) králové vybírat 
do Tříkrálové sbírky před kaplí Svaté rodiny v Kohoutovicích, a to po obou mších svatých (tj. asi 
od 8:15  a od 11:15) a pak ještě odpoledne mezi 13:00 a 17:00.  

Vzkaz členům živého růžence: Protože paní Marie Černá již třetí měsíc nemůže měnit růžencová 
tajemství v kostele, prosí všechny členy ŽR, aby se sami posunuli o jeden desátek dále. Pokud si 
nejste jisti, na kterém desátku se právě nacházíte, zavolejte na tel. 721 117 544, paní Černá Vám 
ráda poradí.  
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vPIhdPKKOe3b91HdVQltGcvD9ndPJ5MXrpb1tzPMkdg/edit#gid=0
www.trikralovasbirka.cz



