
 
Ohlášky 24. ledna 2021 
 
 
 
 
 

 
 

  Dnes je 24. ledna - 3. neděle v liturgickém mezidobí; neděle Božího slova. Mše sv. v 9:00 byla 
sloužena za Jana Kříže, zetě Michala a živé rodiny. 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 
pondělí             
25. 1. 

svátek Obrácení svatého Pavla, 
apoštola  

v 18:00, za zemřelé z rodiny Zieglerových      
a Černých, všechny živé rodiny, za Martina 
Hanuše a pana Antonína 

úterý       
26. 1. 

památka sv. Timoteje a Tita, 
biskupů 

v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za manžele 
Ingrovy 

středa     
27. 1.  

středa 3. týdne v mezidobí v 16:30, na úmysly celebranta 

čtvrtek   
28. 1.  

památka sv. Tomáše Akvinského, 
kněze a učitele církve 

v 18:00, na úmysl dárce a za pokoj a mír     
ve světě 

pátek       
29. 1.  

pátek 3. týdne v mezidobí v 18:00, za Ludmilu Skalníkovou, manžela 
Vojtěcha, dvoje rodiče a vnuka Karla 

sobota   
30. 1. 

sobota 3. týdne v mezidobí v 18:00, ze čtvrté neděle v mezidobí; za 
uzdravení vážně nemocné osoby 

Příští neděle 31. ledna je 4. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost. 

Platí farní oznámení ze dne 23.12. Počet účastníků bohoslužby uvnitř prostoru farního kostela 
je od 27. 12. 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).  
Ještě jednou upřímné Pán Bůh zaplať za všechny Vaše finanční dary v loňském roce. Otec Jiří 
vám rád vystaví potvrzení o daru pro daňové účely; prosím, kontaktujte ho obvyklou cestou 
telefonicky nebo mailem.     

 

 

Součástí těchto ohlášek je dopis kardinála Dominika Duky ke dnešní neděli Božího slova  

Vážení přátelé, 

Apoštolským listem s názvem „Otvíral jim Písma“ (Lk 24,45) stanovil papež František, že 3. neděle v liturgickém 
mezidobí se bude v katolické církvi po celém světě slavit jako neděle Božího slova. 

Tento den se tedy máme více zamýšlet nad významem Písma svatého, a to nejen pro liturgii, ale pro celý náš 
život. Tato neděle má být zároveň novým impulsem k šíření Božího slova. Konkrétní návrhy, jak se zaměřit na 
Písmo svaté a jakým způsobem ho šířit, najdete na internetových stránkách Biblického díla biblickedilo.cz. 

Tuto neděli se podle rozhodnutí České biskupské konference koná ve všech diecézích sbírka na podporu 
biblického apoštolátu. Sbírka nahrazuje sbírku, která se doposud konala na podzim ve „dnech Bible“, a celý její 
výnos náleží Českému katolickému biblickému dílu (číslo účtu 1015502075/5500). 

Rád bych vám všem opět poděkoval za vaši duchovní podporu modlitbou i za finanční podporu pro příští rok. 

 

S vděčností vám žehná                                                         kardinál Dominik Duka, OP, arcibiskup pražský 

  

 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vPIhdPKKOe3b91HdVQltGcvD9ndPJ5MXrpb1tzPMkdg/edit#gid=0
http://www.biblickedilo.cz



