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Dnes je 21. března – 5. neděle postní. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za všechny zdravotníky a lékaře.  

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 
pondělí             
22. 3. 

pondělí po páté neděli postní v 18:00, za zemřelé příbuzné a živé rodiny 

úterý        
23. 3. 

úterý po páté neděli postní v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za Josefa a Marii 
Krškovy 

středa      
24. 3.  

středa po páté neděli postní v 16:30, za Vratislava a Zdenu Chaloupkovy                
a celou rodinu 

čtvrtek   
25. 3.  

Slavnost Zvěstování Páně v 18:00, za zemřelého tatínka 

pátek       
26. 3.  

pátek po páté neděli postní v 18:00, za Anežku Ševčíkovou, rodiče, 
sourozence a celou zemřelou přízeň 

sobota    
27. 3.  

sobota po páté neděli postní v 18:00, z Květné neděle; za Marii a Antonína 
Zaplatilovy, jejich rodiče, celou zemřelou přízeň  
a živé rodiny 

Příští neděle 28. března je Květná, začíná Svatý týden. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.  

Zapisování na mše svaté a na křížové cesty zůstává beze změn zde; o Květné neděli se navíc na 
každou mši svatou mohou zapsat dvě další osoby ke službě lektora pašijí (postavy mimo 
Ježíše/lid; vypravěč). 

19.3. o slavnosti Svatého Josefa začal v církvi Rok rodiny a manželství - rok Amoris Laetitia, který 
se uzavře v červnu 2022 při 10. světovém setkání rodin v Římě.  

Dnes jste zváni na farní zahradu na křížovou cestu pod širým nebem. Zahrada bude od 13 do 
18h volně přístupná. Není třeba se přihlašovat, jen prosíme o dodržení opatření (skupiny po 
dvou nebo rodina ve společné domácnosti, respirátory, rozestupy 2m). K jednotlivým 
zastavením budou na místě obrázky a texty k meditaci; jsou vhodné spíše pro rodiny s dětmi, 
ale srdečně zváni jste všichni. Křížová cesta v kostele ve 14.30 se tentokrát nekoná. 

v pondělí 22. března 2021 v době od 12:00 hodin budou znít kostelní zvony jako připomínka a 
symbolické uctění památky zemřelých v souvislosti s nemocí COVID-19 a jako vyjádření podpory 
pozůstalým. 

Ve čtvrtek 25. 3. proběhne od 19:30 online setkání farní pastorační rady k letošní Noci kostelů, 
která se koná v kapli v Kohoutovicích. Kdokoli z farníků je na setkání vítán jako host. Pokud se 
chcete připojit, napište nebo zavolejte Petře Doffkové a pošle vám odkaz, na kterém bude 
možné se připojit.  

V pátek 26.3. vykonám předvelikonoční návštěvu nemocných (první pátek v dubnu je zároveň 
Velký pátek). Předem jim zavolám a budu také předem otestován na nepřítomnost COVID-19. 

Příležitost k předvelikonoční svátosti smíření v naší farnosti bude takto: sobota 27. 3. Domek 
Svaté rodiny Kohoutovice, 15:00 – 17:00, neděle 28. 3. 15:00 – 17:00 farní kostel Žebětín. 
Můžete rovněž využít stálou zpovědní službu v centru Brna v kostele Nalezení sv. Kříže (u 
kapucínů).  

Česká biskupská konference prosí všechny věřící, aby se v nadcházejícím sčítání lidu přihlásili ke 
katolické církvi odpovídajícím vyplněním kolonky náboženství (B10). Další informace jsou ve 
výzvě biskupů, který si můžete přečíst níže.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vPIhdPKKOe3b91HdVQltGcvD9ndPJ5MXrpb1tzPMkdg/edit#gid=0
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Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021 

 

Bratři a sestry, 

27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude 
odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná. 

Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické 
pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik. Za posledních sto let prošla evidence 
náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská 
konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České 
republice je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva. Přesto je 
třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že 
zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Římskokatolická církev nebo 
Řeckokatolická církev podle toho, které církve jste členem. 

Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se ke své církvi přihlásí, tím 
menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas 
bude méně slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku 
neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících 
či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících polovině sčítaných, se už nikdy 
nedozvíme. 

Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je zkažená a zdiskreditovaná,     
a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí pro každého přitažlivá, ale 
nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Krista. Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že 
se od ní distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím o vlastní svatost    
o její lepší kredit. 

Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před 
svým Otcem v nebi (Mt 10, 32). 
 

Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, že jsme katolíci. 
Řekněme společnosti: Počítejte s námi.  

 

Ze srdce vám žehnají 

biskupové Čech, Moravy a Slezska 

 

 




