
 
Ohlášky 18. dubna 2021                  
 

 
 
 
 

 
 

Dnes je 18. dubna – 3. neděle velikonoční. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za živé rodiny a na poděkování    
za všechna dobra s prosbou o pomoc a Boží požehnání.  
Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí                     
19. 4.          

pondělí po 3. neděli velikonoční v 18:00, za Anežku Otoupalíkovou, manžela, rodiče                
a synovce Jaroslava 

úterý                       
20. 4. 

úterý po 3. neděli velikonoční v kapli v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl 

středa           
21. 4. 

středa po 3. neděli velikonoční ve 12:00, za + Vlastimilu Pacherovou (pohřební mše sv.) 

čtvrtek            
22. 4.  

čtvrtek po 3. neděli velikonoční v 18:00, za Františku Bartošovou, manžela Antonína, syna 
Jana, manželku Veroniku a živé rodiny 

pátek              
23. 4.  

svátek sv. Vojtěcha, biskupa                           
a mučedníka 

v 18:00, za rodiče Slezákovy, dva syny, dvoje rodiče                        
a manžela Josefa 

sobota          
24. 4.    

nezávazná památka sv. Jiří, 
mučedníka 

v 18:00, ze čtvrté neděle velikonoční, za Karla Veselého, 
jeho rodiče a živé rodiny.   

Příští neděle 25. dubna je 4. velikonoční, tzv. neděle Dobrého Pastýře, den modliteb za duchovní   
povolání. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost.______________________________________________ 

V postních pokladničkách, odevzdaných v naší farnosti, bylo celkem 3411 Kč; částku zjistila pracovnice 
Diecézní charity Brno při odevzdání postniček. Všem dárcům, zvlášť dětem, upřímné Pán Bůh zaplať! 
Děkujeme také za všechny dary pro ‚farní bazar‘ – charitní sbírku oblečení.  

Od pondělí 19. 4. pokračuje výuka náboženství na ZŠ Otevřená. V rámci rotační výuky jdou ten den              
do školy druhé, čtvrté a páté ročníky. Děti, které budou ve škole, budou mít také hodinu náboženství. 
Děti ze čtvrté a páté třídy buď mohou přijít přímo na faru ve 13.30, nebo si je otec Jiří může vyzvednout 
před školou (ve 13:00 bude ve škole testován na nepřítomnost COVID-19). Děti ze druhé třídy o. Jiří 
vyzvedne jako obyčejně okolo 14.45 buď ve vestibulu školy u šaten, nebo v družinách. Výuka pro druhý 
stupeň na faře se zatím nekoná.  
Ve středu není večerní mše svatá; pohřební mše ve 12:00 je vyhrazena pouze pozůstalým.  
Otec Jiří oslaví v květnu padesát let života. Pokud situace dovolí, jste srdečně zváni to oslavit, a sice          
v neděli 9. května odpoledne na farní zahradu. Podrobnější informace budou včas zveřejněny. 

 

Připomínáme inovovaný systém zapisování do tabulky na mše sv.: 
- Jedna osoba se může zapsat jak do Žebětína, tak do Kohoutovic maximálně dvakrát za každý 
kalendářní týden.  
-Nově se na mše přihlašují navíc i lektoři čtení a přímluv, přičemž jim je vyhrazena v Žebětíně boční 
kaple a v Kohoutovicích prostor v přístavku. Kdo se zapíše do této kolonky, má povinnost službu 
lektora vykonat! (Stalo se už i to, že osoba zapsaná jako lektor číst odmítla.) 
-Na mši svatou se budou zapisovat i ti, kteří mají zadaný úmysl mše svaté - předejdeme tím situacím, 
kdy zadavatel mše svaté nemohl přijít a místo tak zůstalo neobsazené.  
-Středeční mše sv. bude do odvolání začínat v 18:00.  
-V Žebětíně při mších svatých bude v sobotu večer a v neděli ráno do odvolání vyveden zvuk 
reproduktorem na prostranství vedle sakristie. 
-Využívejte možnost sv. přijímání po mších svatých takto:  
Žebětín: po, st až pá: do 18:50, so do 19:15, ne do 10:00.  
Kohoutovice: út do 18:45, ne pouze po druhé mši, do 12:00.  
 
-Možnost podání sv. přijímání bude ve farním kostele v Žebětíně ještě v neděli v 16:00 odpoledne. 
Pokud některou neděli odpoledne nebudu ve farnosti přítomen, dám vědět o týden dříve v ohláškách.  


