Ohlášky 25. dubna 2021

Dnes je 25. dubna – 4. neděle velikonoční, tzv. neděle Dobrého pastýře, den modliteb za duchovní
povolání. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za naši farnost.
Datum: Liturgické oslavy v týdnu:
Bohoslužby:
pondělí pondělí po 4. neděli velikonoční v 18:00, za zemřelé rodiče a sourozence, na poděkování
26. 4.
za dar života a za živé rodiny
úterý
27. 4.

úterý po 4. neděli velikonoční

v kapli v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl

středa
28. 4.

středa po 4. neděli velikonoční

v 18:00, za uzdravení

čtvrtek svátek sv. Kateřiny Sienské,
29. 4.
panny a učitelky církve,
spolupatronky Evropy

v 18:00, za Růženu Kozlovou, manžela a živé rodiny

pátek
30. 4.

v 18:00, za Josefa Prokeše, sourozence, manželku, dvě
dcery, vnučku a živé rodiny

pátek po 4. neděli velikonoční

sobota sobota po 4. neděli velikonoční v 18:00, z páté neděle velikonoční, na úmysly Panny
1. 5.
Marie
Příští neděle 2. května je 5. velikonoční. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za rodiče Frolichovy, dcery, zetě
a duše v očistci._____________________________________________________________________________________
Česká biskupská konference vydala v pátek večer na svém oficiálním webu zprávu, že podle
mimořádného nařízení vlády ČR dochází od 26. dubna ke změně pravidel pro návštěvníky bohoslužeb:
nově je možné se zúčastnit mše svaté pouze za dodržení těchto podmínek: ochrana nosu a úst
respirátorem, dezinfekce rukou a dvoumetrové rozestupy mezi účastníky bohoslužby, nejsou-li z jedné
rodiny nebo spolu nebydlí. Ostatní omezení od tohoto data přestávají platit.
Počínaje pondělím 26. 4. tedy ruším tabulky na zapisování na mše svaté; středeční mše svatá však
příští týden ještě zůstane v 18:00 a nebude dětská, mše svatá v sobotu bude nadále v 18:00 a s nedělní
platností. Podávání svatého přijímání ve farním kostele v neděli v 16:00 se od příští neděle ruší.
Prosím, abyste vaši účast na mších svatých v sobotu večer a v neděli ráno důkladně zvážili. Do odvolání
bude v Žebětíně v sobotu večer a v neděli ráno při bohoslužbách i nadále vyveden zvuk reproduktorem.
Pokud bychom nebyli v neděli schopni dodržet dvoumetrové rozestupy, poprosil bych některé
z účastníků bohoslužby, aby se odebrali ven.
První májová pobožnost bude ve farním kostele v sobotu 1.5. od 17:00; poté bude májová v neděli vždy
od 8:00 a ve všední dny od 17:00.
V pondělí 26. 4. pokračuje výuka náboženství na ZŠ Otevřená. V rámci rotační výuky jdou ten den
do školy třetí a první ročníky. Děti, které budou ve škole, budou mít také hodinu náboženství. Děti ze
třetí třídy buď mohou přijít přímo na faru ve 13.30, nebo si je otec Jiří může vyzvednout před školou
(ve 13:15 bude ve škole testován na nepřítomnost COVID-19). Děti z první 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.
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.
Pokud byste chtěli dostávat aktuální ohlášky mailem, napište prosím pastorační asistentce Petře
Doffkové na petra@doffek.cz
Oznámení křtu: V sobotu 1. května bude ve farním kostele pokřtěna Mia Koudelková.

