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Dnes je 14. března - 4. neděle postní, tzv. Radostná (Laetare). Mše sv. v 9:00 byla sloužena za farnost. 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 
pondělí             
15. 3. 

pondělí po čtvrté neděli postní v 18:00, na úmysl dárce 

úterý        
16. 3. 

úterý po čtvrté neděli postní v kapli v Kohoutovicích v 17:30,  

středa      
17. 3.  

středa po čtvrté neděli postní v 16:30, úmysl zatím volný 

čtvrtek   
18. 3.  

čtvrtek po čtvrté neděli postní v 18:00, za zemřelou Věru Jelínkovou, manžela, 
syna a dvoje rodiče 

pátek       
19. 3.  

slavnost sv. Josefa, snoubence 
Panny Marie – doporučený svátek 

v 18:00, za Josefa a Pavlínu Andresičovy a živé 
rodiny 

sobota    
20. 3.  

sobota po čtvrté neděli postní v 18:00, z páté neděle postní; za Josefa Habra, 
bratra Jaroslava, dvoje rodiče, celou zemřelou 
přízeň a živé rodiny 

  Příští neděle 21. března je 5. postní. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za všechny lékaře                                  
a zdravotníky.__________________________________________________________________ 

Pravidla pro účast na bohoslužbách se od 1. března nemění - platí tedy dále farní oznámení ze 
dne 23.12. - s tím, že bohoslužeb v naší farnosti se může zúčastnit pouze ten, kdo se trvale 
zdržuje na území okresu Brno-město a Brno-venkov.   
Počet účastníků bohoslužby uvnitř prostoru farního kostela je 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).  
Modlitbu křížové cesty se v postě budeme modlit ve farním kostele vždy v pátek - začátek 40 
minut přede mší svatou - a v neděli ve 14:30. K účasti na křížových cestách se můžete zapsat 
do tabulky - stejným způsobem a na stejném odkazu jako mše svaté.  
Na naši farnost se obrátil pan Petr Šimara, provozovatel autobusové dopravy, jehož služeb 
naše farnost v minulosti často využívala pro poutě a zájezdy. Prosí nás o podporu 
autobusových dopravců v době pandemie, protože autobusová doprava patří k nejvíce 
existenčně ohroženým živnostem. Otec Jiří jako farář podepsal za celou farnost internetovou 
petici určenou pro organizace využívající služeb autodopravců. Pokud byste chtěli vyjádřit 
podporu jako jednotlivci, můžete tak učinit na webu https://petice.zaautobusy.cz/. 

 

 

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



