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Dnes je 20. prosince – čtvrtá neděle adventní. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za naši farnost.  

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí 
21. 12. 

předvánoční týden - 21. prosince v 18:00, za zesnulého manžela Jaroslava Bartoňka           
a Annu Hrabovskou 

úterý     
22. 12. 

předvánoční týden - 22. prosince v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za zemřelou Janu 
Mottlovou a její živou rodinu  

středa    
23. 12.  

předvánoční týden - 23. prosince v 16:30, za Marii Valíkovou, manžela a živou rodinu 

čtvrtek 
24. 12.  

Předvánoční týden - 24. prosince/ 
vigilie slavnosti Narození Páně 

v 15:00, ,dětská‘, vigilie Narození Páně, za všechny 
děti z naší farnosti  
ve 23:00, ,půlnoční‘, vigilie Narození Páně, za 
Oldřicha Rückera, manželku Marii a živé rodiny 

pátek     
25. 12. 

slavnost Narození Páně - 
doporučený svátek 

v 9:00, za Marii Kočí, manžela, Marii Beranovou, 
manžela, rodiče, sourozence a živé rodiny 

sobota 
26. 12. 

svátek sv. Štěpána, 
prvomučedníka 

v 9:00,  za muže a mládence z naší farnosti 

Příští neděle 27. prosince je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa. Mše sv. v 9:00 bude 
sloužena za Aloisii Habrovou, manžela, dva syny, dvoje rodiče, celou zemřelou přízeň a živé rodiny.  

Kdo potřebuje pomoci se zapsáním do tabulky na mše sv., nebojte se volat pastorační asistentce 
Petře Doffkové (604 240 107) či otci Jiřímu (734 271 856). Je pravděpodobné, že maximální povolený 
počet účastníků mše svaté se v brzké době ještě sníží. Prosím, před zapsáním svou účast na mši svaté 
důkladně zvažte, aby pak nebylo třeba některá přihlášení smazat.  

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 6 osobách a jednotlivé skupiny musí dodržovat dvoumetrové 
rozestupy. 

Pořad vánočních bohoslužeb je na nástěnkách, na webových stránkách a na 
www.krestanskevanoce.cz.  

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 ( s výjimkou příští neděle - svátku Sv. rodiny; ta bezprostředně navazuje na svátek 
sv. Štěpána). 

Svátost smíření je možné přijmout vždy půl hodiny před každou mší sv. ve farnosti. Dále lze využít 
stálou zpovědní službu v kostele Nalezení sv. Kříže (u kapucínů). Vstup pouze v roušce. Vzhledem k 
platným hygienickým nařízením funguje stálá zpovědní služba v Brně pouze v omezeném režimu 
a nebude kolem vánočních svátků posílena, jak tomu bylo v předchozích letech, protože není možné 
připustit větší koncentraci osob v kostele. Zůstává vyhrazena pro ty, kteří z vážných důvodů nemají 
možnost přijmout svátost smíření ve své farnosti.  

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

Rozdávání Betlémského světla: v Žebětíně jej budou rozdávat 24. prosince skauti v kostele sv. 
Bartoloměje od 16.15 do 17.00. Pokud okolnosti nedovolí shromažďování pod střechou, světlo bude 
k dispozici u kostela. Doporučuje se vlastní lucernička kvůli již tradičnímu větrnému počasí. 
Každopádně v záloze bude pár čajových svíček na rozdání. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vPIhdPKKOe3b91HdVQltGcvD9ndPJ5MXrpb1tzPMkdg/edit#gid=0
www.krestanskevanoce.cz
http://www.biskupstvi.cz/zs/
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V pátek o slavnosti Narození Páně:                                                                                                                              
- ve 12:00 vysílá ČT požehnání papeže Františka Urbi et Orbi spojené s plnomocnými odpustky.                          
- od 15:00 bude farní kostel otevřený k návštěvě betléma, v 17:00 pak následuje Te Deum a svátostné 
požehnání.  

Betlém ve farním kostele pak bude možné si prohlédnout ještě v sobotu 26. 12 a v neděli 27. 12. vždy 
od 16:00 do 17:50; vstup bude bočním vchodem do staré části kostela a v prostoru boční kaple 
nesmí být zároveň více jak 6 osob.  

K dispozici jsou ještě kalendáře na příští rok „Jak se staví kostel“. Jejich zakoupením přispějete na 
vnitřní vybavení nového kostela v Brně-Lesné.  

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

 

 

 

 




