Ohlášky 4. dubna 2021

Dnes je 4. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční. Mše sv. v 9:00 byla sloužena
za Josefa Lízala mladšího a živou rodinu.
Datum:
Liturgické oslavy v týdnu:
Bohoslužby:
pondělí 5. 4. pondělí velikonočního oktávu v 9:00, za Vladimíra a Marii Kozlovy, za rodiče
a sourozence, za živé rodiny a na poděkování za život
s prosbou o uzdravení
úterý 6. 4. úterý velikonočního oktávu
v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za Jaroslava Žmolíka
středa 7. 4. středa velikonočního oktávu v 18:00, za Terezii a Ladislava Slámovy, syna Ladislava
a celou rodinu
čtvrtek 8. 4. čtvrtek velikonočního oktávu v 18:00, za zesnulého Stanislava Kozla a jeho rodiče
pátek 9. 4. pátek velikonočního oktávu
v 18:00, za pomoc a ochranu pro manžela, děti
a jejich rodiny na přímluvu Panny Marie
sobota 10. 4. sobota velikonočního oktávu V 18:00, z druhé neděle velikonoční, na úmysl
celebranta
Příští neděle 11. dubna je 2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství. Mše sv. v 9:00 bude
sloužena za farnost._________________________________________________________________________________.
Žehnání pokrmů se letos v kostele nekoná; modlitba k žehnání v rodinách je ke stažení na webu.
Farní dobročinný bazar se letos koná pouze formou sbírky věcí. V Domku bude služba vždy od 16 do 19h
od 12. do 16. dubna. Bližší informace jsou na vývěsce, webu a facebooku. Podporu vzdělání adoptované
Louise vyřešíme později na podzimním bazaru, nebo kostelní sbírkou.
Postní pokladničky - postničky můžete přinést do sakristie do neděle 11. dubna.
O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně po dopolední mši svaté (od 10 hodin) pronese papež František
požehnání Urbi et Orbi. V pondělí ve Velikonočním oktávu se pak obrátí k věřícím při polední mariánské
modlitbě z knihovny Apoštolského paláce.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dosavadní systém zapisování do tabulky na mše sv. a jeho využívání bylo, žel Bohu, zejména ve
Svatém týdnu zdrojem velkých sporů a rozdělení ve farnosti, a systém trpěl i jinými problémy
(omylem smazané záhlaví tabulky, psaní více lidí do jedné kolonky…) Původně jsem - po vzoru jiných
farností - zvažoval úplnou změnu systému, tj. že by tabulka byla neveřejná a účast na mši svatou by
byla možná pouze rezervací SMS, mailem nebo zavoláním. Nakonec jsem se rozhodl, že zapisování do
tabulky zůstane veřejné, ovšem za následujících podmínek:
- Jedna osoba se může zapsat jak do Žebětína, tak do Kohoutovic maximálně dvakrát za každý
kalendářní týden.
-Nově se na mše přihlašují navíc i lektoři čtení a přímluv, přičemž jim je vyhrazena v Žebětíně boční
kaple a v Kohoutovicích prostor v přístavku. Kdo se zapíše do této kolonky, má povinnost službu
lektora vykonat! (Stalo se už i to, že osoba zapsaná jako lektor číst odmítla.)
-Na mši svatou se budou zapisovat i ti, kteří mají zadaný úmysl mše svaté - předejdeme tím situacím,
kdy zadavatel mše svaté nemohl přijít a místo tak zůstalo neobsazené.
-Středeční mše sv. bude do odvolání začínat v 18:00.
-V Žebětíně při mších svatých bude v sobotu večer a v neděli ráno do odvolání vyveden zvuk
reproduktorem na prostranství vedle sakristie.
-Využívejte možnost sv. přijímání po mších svatých takto:
Žebětín: po, st až pá: do 18:50, so do 19:15, ne do 10:00.
Kohoutovice: út do 18:45, ne pouze po druhé mši, do 12:00.
-Možnost podání sv. přijímání bude počínaje dneškem ve farním kostele v Žebětíně ještě v neděli
v 16:00 odpoledne. Pokud některou neděli odpoledne nebudu ve farnosti přítomen, dám vědět o týden
dříve v ohláškách.
Pokud by ani tyto změny nevyřešily výše zmíněné problémy a dále by trval nouzový stav v té podobě,
jaká je nyní, veřejnou webovou tabulku zruším a naše farnost přejde na systém zápisu přes
SMS/mail/telefon.

