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

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 
pondělí 
28. 12. 

svátek sv. Dětí betlémských, 
mučedníků 

v 18:00, za Rudolfa Kozla, manželku a dvoje 
rodiče 

úterý       
29. 12. 

pátý den v oktávu Narození 
Páně 

v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za živou                            
a zemřelou rodinu a na určitý úmysl  

středa     
30. 12.  

šestý den v oktávu Narození 
Páně 

v 16:30, za prarodiče Čtvrtníčkovy a jejich děti 

čtvrtek 
31. 12.  

sedmý den v oktávu Narození 
Páně/mše sv. na poděkování                  
a s prosbou za nový rok 2021 

v 17:00, na poděkování za rok 2020 s prosbou                      
o požehnání pro naši vlast v roce 2021 
 

pátek       
1. 1. 2021 

slavnost Matky Boží, Panny 
Marie  - zasvěcený svátek 

v 9:00, za ženy a dívky z naší farnosti 

sobota   
2. 1. 

památka sv. Basila Velikého                  
a Řehoře Naziánského, 
biskupů 

v 18:00, vigilie přesunuté slavnosti Zjevení Páně,     
na úmysly Panny Marie 

Na příští neděli 3. ledna je přesunutá slavnost Zjevení Páně - Tří králů. Mše sv. v 9:00 bude 
sloužena za naši farnost.________________________________________________________ 

Platí nové 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).  

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 dvou osobách a jednotlivé skupiny musí 
dodržovat dvoumetrové rozestupy. 

Na stolku vzadu si můžete vzít tradiční Slovo na rok. 

Prvního ledna 2021 - o slavnosti Matky Boží Panny Marie - přečtu po mši svaté krátkou zprávu                   
o životě farnosti v roce 2020. 

Na příští neděli 3.1. jsem přeložil slavnost Zjevení Páně – Tři krále. V sobotu 2.1. bude ve 
farním kostele v Žebětíně v 18:00 slavena vigilie této slavnosti. Při všech mších svatých ve 
farnosti požehnám vodu, kadidlo a křídu. Téhož dne také oznámím informace o formě letošní 
Tříkrálové sbírky.  

Papež František zveřejnil dne 8.12. apoštolský list „Patris corde – Otcovským srdcem“,                
u příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. Dekretem 
Quemadmodum Deus, podepsaným 8. prosince 1870, přiřkl tento titul Mariinu snoubenci 
blahoslavený papež Pius IX. Papež František počínaje dnem vydání apoštolského listu Patris 
corde vyhlašuje zvláštní rok věnovaný Ježíšovu pěstounovi - rok sv. Josefa. 

 

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



