
 
Ohlášky 31. ledna 2021  
 
 
 
 
 
 

 

   
Dnes je 31. ledna - 4. neděle v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za naši farnost. 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí             
1. 2. 

pondělí 4. týdne v mezidobí  v 18:00, za Jaroslava Lorence, rodiče a celou 
živou rodinu 

úterý         
2. 2. 

Svátek Uvedení Páně do chrámu -
Hromnice 

v 8:00, na úmysly celebranta 

středa       
3. 2.  

středa 4. týdne v mezidobí v 16:30, na poděkování za dar života paní Marie 
Vaňkové 

čtvrtek   
4. 2.  

čtvrtek 4. týdne v mezidobí v 18:00, úmysl zatím volný 

pátek       
5. 2.  

památka sv. Agáty, panny                    
a mučednice 

v 18:00, za Růženu a Karla Novotných                      
a rodinu Juříčkovu 

sobota    
6. 2. 

památka sv. Pavla Mikiho                      
a druhů, mučedníků 

v 18:00, z páté neděle v mezidobí; na úmysly 
Panny Marie 

Příští neděle 7. února je 5. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Ludmilu Sýsovou, 
manžela Jaroslava, rodiče a sourozence.________________________________________ 

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).  

V úterý, o svátku Uvedení Páně do chrámu, bude mimořádně mše svatá v Žebětíně v 8:00 ráno. Tento 
pátek je první v měsíci; otec Jiří navštíví nemocné a od 17 hodin bude ve farním kostele adorace 
Eucharistie a příležitost ke svátosti smíření.     

10. farní ples se koná formou sbírky na vybudování dětského hospice v Brně „Dům pro Julii“. Příspěvky 
nejlépe bankovním převodem; kdo nemůže, lze nechat hotovost v zapečetěné kasičce kapli/kostele. 
Chcete-li být zařazeni do slosování (spíše symbolické) tomboly, pište na 
petra.doffkova@kaplekohoutovice.cz, nebo vložte lístek s kontaktem zde v kostele do označené 
krabičky. Slosování tomboly proběhne online přenosem. Podrobné informace jsou na nástěnce a webu. 

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.  

V sobotu 6. 2. od 9:00 bude ve farním kostele úklid vánoční výzdoby. Pomoc je velmi vítána.  

 

Součástí těchto ohlášek je dopis biskupa Vojtěcha o povolání ke kněžství: 

Milé sestry a bratři,  

jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se 

také doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství.  

Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky.  

Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám 
zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry.  

Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní 
zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2021/2022 je možné zaslat 
poštou k mým rukám do 21. března 2021.  

Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.  Váš biskup Vojtěch. 

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



