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Dnes je 28. března – Květná neděle, začíná Svatý týden. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za farnost. 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 
pondělí             
29. 3. 

pondělí Svatého týdne v 18:00, za zesnulou Jarmilu Kozlovou, manžela 
Stanislava, dvoje rodiče a synovce Oldřicha                      
a Stanislava 

úterý        
30. 3. 

úterý Svatého týdne v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za rodiče Rudolfa    
a Boženu Plškovy a za manžela Karla Komárka 

středa      
31. 3.  

středa Svatého týdne ve 13:00, za zesnulou MUDr. Magdalenu Jírů 
(pohřební mše svatá) 

čtvrtek   
1. 4.  

Zelený čtvrtek v 18:00, večerní mše na památku Večeře Páně,          
za zesnulou Jitku Bílkovou 

pátek       
2. 4.  

Velký pátek - den přísného  
postu 

v 18:00, velkopáteční bohoslužba s uctíváním 
kříže 

sobota  
3. 4.    

Bílá sobota ve 20:00, velikonoční vigilie; na úmysly Panny 
Marie 

Příští neděle 4. dubna je slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční. Mše sv. v 9:00 
bude sloužena za Josefa Lízala mladšího a živou rodinu.                                                                      .  

Dnes bude ve farním kostele mezi 15:00 a 17:00 možnost přijmout předvelikonoční svátost smíření. 
Můžete rovněž využít stálou zpovědní službu v centru Brna v kostele Nalezení sv. Kříže (u kapucínů).  

Zapisování na mše svaté a na křížové cesty zůstává beze změn v tabulce; o Velkém pátku a na 
Velikonoční vigilii se navíc mohou zapsat další osoby ke službě lektorů. Zapisovat se bude možné po této 
neděli. Obřady Velikonočního tridua bude také možné sledovat na prostranství vedle kostela, kam bude 
vyveden reproduktor. Pro návštěvu obřadů o triduu platí výjimka z nočního zákazu vycházení.  

Po celý svatý týden si můžete v časech kolem bohoslužeb vzít u vstupu do farního kostela posvěcené 
jívové ratolesti. Prosíme, používejte při tom důsledně dezinfekci na ruce.  

Ve středu je ve farním kostele pouze pohřební mše svatá ve 13:00, vyhrazená pro pozůstalé. Mše sv. 
v 16:30 nebude.  

Na Velký pátek se v 17:20 naposledy pomodlíme ve farním kostele křížovou cestu. Velkopáteční sbírka 
bude tzv. ‚Boží hrob‘, tedy na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.  

Pro zapsané účastníky bohoslužeb Zeleného čtvrtku a Velkého Pátku bude následně možnost 
půlhodinové tiché adorace v Getsemane a u Božího hrobu takto: uvnitř boční kaple maximálně 5 osob, 
ostatní zůstanou v hlavní lodi kostela (dveře do boční kaple zůstanou otevřeny). Možnost tiché modlitby 
u Božího hrobu bude také na Bílou sobotu od 9:00 do 12:00; po celou tuto dobu bude v kostele 
přítomen otec Jiří a ještě bude možné přijmout svátost smíření.  

O neděli Zmrtvýchvstání Páně samozřejmě nebude z hygienických důvodů možné tradiční žehnání 
pokrmů. Zveřejníme však na obou webových stránkách farnosti modlitbu k jejich domácímu požehnání.  

Skautky z 26D oddílu připravily křížovou cestu pro rodiny s dětmi, kterou je možné si projít ještě dnes. 
Návod s mapou najdete na webu kohoutovické kaple. 

Farní dobročinný bazar se koná od 12. do 16. dubna pouze formou sbírky věcí, které pak dále poslouží 
potřebným. Bližší informace budou v týdnu na webu a nástěnkách. Finanční sbírka na podporu 
adoptované Louise z Haiti se nyní nekoná. 

 

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



