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Dnes je 3. ledna - v naší farnosti slavíme slavnost Zjevení Páně. Mše sv. v 9:00 byla sloužena                     
za naši farnost. 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:          Bohoslužby: 
pondělí             
4. 1. 

pondělí po Zjevení Páně v 18:00, za pokoj a mír ve světě a na úmysl dárce 

úterý       
5. 1. 

úterý po Zjevení Páně v kapli v Kohoutovicích v 17:30, úmysl zatím volný 

středa     
6. 1.  

středa po Zjevení Páně v 16:30, za zdárný průběh operace 

čtvrtek   
7. 1.  

čtvrtek po Zjevení Páně v 18:00, za zemřelou Jaroslavu Vališovou                   
a manžela 

pátek       
8. 1.  

pátek po Zjevení Páně v 18:00, za Růženu Linduškovou, manžela, rodiče     
a živou rodinu 

sobota   
9. 1. 

sobota po Zjevení Páně v 18:00, vigilie svátku Křtu Páně, za křest 
pravnučky, obrácení rodičů a celou živou rodinu . 

Příští neděle 10. ledna je svátek Křtu Páně. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Jana Kozla 
k prvnímu výročí úmrtí a za spásu jeho duše.______________________________________ 

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. 
Dnes při všech mších svatých ve farnosti požehnám vodu, kadidlo a křídu. Požehnanou křídu si 
můžete vzít domů bezprostředně po každé mši svaté. 
V pátek 8.1. se uskuteční návštěva nemocných; od 17:00 bude ve farním kostele výstav 
Eucharistie a možnost přistoupit ke svátosti smíření.  

Letošní Tříkrálová sbírka se bude konat pouze na Internetu. Přispět můžete na adrese 
www.trikralovasbirka.cz, buď bezhotovostním převodem pomocí webového formuláře, nebo 
dárcovskou SMS. Po každé mši svaté ve farnosti bude až do neděle 24. ledna možnost také 
přispět v hotovosti do kasičky v sakristii, bezprostředně po každé mši svaté. Prosím, vzhledem 
k současným opatřením proti šíření koronaviru toho využijte pouze tehdy, pokud opravdu 
nemáte žádnou možnost přispět na Internetu.   
Papež František vyhlásil při modlitbě Anděl Páně o svátku Svaté rodiny, že příští rok bude 
zvláště věnován rodině. Tento Rok rodiny se bude konat společně s již dříve vyhlášeným Rokem 
svatého Josefa. Bude věnován úloze rodiny v církvi, podpoře párů na cestě k manželství a při 
obtížích partnerského života. Začne 19. března 2021 na den svatého Josefa a vyvrcholí 26. 
června 2022 desátým Světovým setkáním rodin v Římě.  

 
Součásti těchto ohlášek je také krátká statistika života naší farnosti v uplynulém roce                                
a poděkování: 

www.trikralovasbirka.cz
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vPIhdPKKOe3b91HdVQltGcvD9ndPJ5MXrpb1tzPMkdg/edit#gid=0
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Výroční zpráva o farnosti 2020 (přečteno 1. a 3. 1. 2021) 

V loňském roce se v naší farnosti uskutečnilo celkem 25 křtů dětí: 21 z nich bylo uděleno dětem ve 
věku do jednoho roku, 3 dětem ve věku jednoho roku a 1 dítěti ve věku 10 let. Byly také uděleny 2 křty 
dospělým osobám, kvůli pandemii Covid-19 mimořádně mimo velikonoční vigilii.  

První svaté přijímání přijalo loni v naší farnosti 20 dětí. 

Plánované udílení svátosti biřmování v naší farnosti se loni vinou pandemie koronaviru neuskutečnilo, 
ani nedošla žádná oznámení o biřmování našich farníků v jiných farnostech. 11 mladých lidí z naší 
farnosti, kteří byli připravováni, se těší na náhradní termín v letošním roce  

V loňském roce se uskutečnilo v naší farnosti 12 sňatků. 

Uskutečnilo se celkem 26 pohřebních obřadů, z toho 12 pohřbů do země a 14 rozloučení ke kremaci.  

Výuku náboženství navštěvovalo ve školním roce 2019/2020 celkem 95 dětí od první do deváté třídy. 
Výuka probíhala v osmi skupinách na třech školách (ZŠ Pavlovská a Chalabalova v Kohoutovicích a ZŠ 
Otevřená v Žebětíně) a jedna skupina se scházela na faře, vyučoval farář a dvě katechetky.  

V seznamu nemocných, které navštěvuji na první pátky, je nyní celkem 15 osob, 9 v Žebětíně a 6 
v Kohoutovicích. Pravidelně jednou za měsíc navštěvuji asi 13 z nich.  

V celé farnosti funguje celkem asi 20 společenství. Celkový počet osob, které jsou zapojeny v nějakém 
společenství, je cca. 80 - je to jen přibližný odhad, protože mnoho farníků patří do více společenství. 
Letos se vinou pandemie společenství téměř nescházela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilance příjmů a výdajů farnosti za období 1.12.2019 až 1.12.2020 je celkem + 174 396 Kč; z toho v části 
Žebětín + 59 473 Kč a v části Kohoutovice + 114 923 Kč. Podrobnější informace o hospodaření farnosti 
budou k dispozici po dokončení účetní uzávěrky roku 2020, tj. někdy ve druhém čtvrtletí roku 2021.  

Poděkování 2021:  

Vzhledem k loňskému zvláštnímu a náročnému roku bych chtěl především ze srdce poděkovat Vám 
všem, kteří jste setrvali v trpělivosti a křesťanské naději. Chtěl bych také poděkovat za všechny Vaše 
modlitby, za všechna slova povzbuzení a zájmu a za přátelství. Velké díky Vám, kteří jste věrně 
vykonávali služby ve farnosti tam, kde to nouzový stav alespoň trochu umožnil. Zvláštní díky našim 
skautům a jejich rodinám za to, že i přes všechny těžkosti se loni podařilo dokončit rekonstrukci 
exteriéru klubovny na faře v Žebětíně.   




