
 
Ohlášky 13. prosince 2020 
 
 
 
 
 

 

Dnes je 13. prosince – třetí neděle adventní, tzv. Radostná (Gaudete). Mše sv. v 9:00 byla sloužena            
za Josefa Březinu a živou rodinu Březinovu.  

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí 
14. 12. 

památka sv. Jana od Kříže, kněze  v 18:00, za Anežku Beranovou, manžela, dceru, dvoje 
rodiče a sourozence 

úterý     
15. 12. 

úterý 3. týdne adventního v kapli v Kohoutovicích v 17:30, na poděkování za 80 let 
života s prosbou o další pomoc 

středa    
16. 12.  

středa 3. týdne adventního  v 16:30‚dětská‘, za Marii a Oldřicha Hanišovy a za 
zemřelé z rodiny Neveselé a Kašparcovy 

čtvrtek 
17. 12.  

předvánoční oktáv  - 17. prosince v kapli v Kohoutovicích, ranní roráty v 6:00, za usmíření 
v rodině 

pátek     
18. 12. 

předvánoční oktáv  - 18. prosince v 18:00, na poděkování za život s prosbou o Boží 
požehnání a ochranu 

sobota 
19. 12. 

předvánoční oktáv  - 19. prosince v 18:00 vigilie 4. neděle adventní, za rodinu Křivánkovu, 
Kozlovu a duše v očistci 

Příští neděle 20. prosince je čtvrtá adventní. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost. 

Nadále platí farní oznámení ze dne 1. 12. Prosím, zapisujte se do tabulky. Je pravděpodobné, že 
v pondělí 14. prosince bude vyhlášen přechod do 4. stupně protiepidemického systému PES, což by 
znamenalo další redukci počtu účastníků bohoslužeb - na maximálně dvacetiprocentní obsazenost 
všech míst k sezení. Tabulku podle situace příslušným způsobem upravím; prosím, zatím se raději 
nezapisujte, aby nebylo třeba některé přihlášené znovu smazat.  

Ve středu 16. prosince jste zváni na faru na biblickou hodinu; začátek v 19:30.     

Ve čtvrtek 17. prosince budou mimořádně v kapli Svaté rodiny v Kohoutovicích ranní roráty v 6:00. 
Mše svatá ve farním kostele se tento den nekoná.           

Od soboty 19. 12. do odvolání se sobotní mše sv. ve farním kostele přesouvá z 8:00 na 18:00 a bude 
s nedělní platností. Toto opatření jsem zvolil jen z důvodu umožnění účasti na mši svaté více 
farníkům. Dispens od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě platí samozřejmě i nadále.  

Svátost smíření je možné přijmout vždy půl hodiny před každou mší sv. ve farnosti a v těchto 
mimořádných termínech:  

Žebětín - sobota 19. prosince od 16:00 do 17:50 v boční kapli. V 18:00 pak navazuje mše sv. s nedělní 
platností.        

Kohoutovice - neděle 20. prosince od 16:00 do 18:00 v Domku. 

K tématu předvánočních zpovědí ještě přidávám vzkaz o. Jaroslava Čupra, moderátora stálé 
zpovědní služby v Brně: Vzhledem k platným hygienickým nařízením funguje stálá zpovědní služba v 
Brně v kostele Nalezení sv. Kříže (u kapucínů) pouze v omezeném režimu a nebude před vánočními 
svátky posílena, jak tomu bylo v předchozích letech, protože není možné připustit větší koncentraci 
osob v kostele. Prosím tedy zájemce o přijetí svátosti smíření, aby se domluvili přímo s duchovním 
správcem ve vlastní farnosti.  Zpovědní služba by měla zůstat vyhrazena pouze pro ty, kteří z vážných 
důvodů jinou možnost nemají. Děkuji za pochopení.     

Ve středu 23. prosince bude možnost návštěvy nemocných, otec Jiří je den předem obvolá. 

Pořad vánočních bohoslužeb je na webu a nástěnce. Vzhledem k současné situaci se otec Jiří rozhodl 
sloužit 24. 12. pouze jednu ‚půlnoční‘ mši svatou ve farním kostele ve 23:00.  

Prosíme rodiče prvokomunikantů, aby se co nejdříve ozvali o. Jiřímu nebo paním katechetkám kvůli 
průběhu přípravy 

Radio Proglas od 8. 12. vysílá z nových studií na Olomoucké ulici. Více zde. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vPIhdPKKOe3b91HdVQltGcvD9ndPJ5MXrpb1tzPMkdg/edit#gid=0
https://www.biskupstvi.cz/storage/akt/12638.pdf



