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28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Svátky v týdnu:
Čtvrtek 15. 10. Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky 

církve
Sobota 17. 10. Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučed.
Neděle 18. 10. 29. neděle v mezidobí – misijní neděle     přímý přenos

 Vzhledem  k  aktuálnímu  vývoji  pandemie  koronaviru  COVID-19  a  v
návaznosti na  Usnesení vlády České republiky ze dne 8. října 2020, vydává
biskup Vojtěch toto rozhodnutí: Protože s platností od 12. října 2020 je na
bohoslužbě povolena účast  maximálně  deseti  osob,  uděluje až do odvolání
věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. U
svateb a pohřbů je od pondělí 19. října 2020 povolena účast maximálně 30
osob.  Dále  biskup  Vojtěch  ruší  společné  pobožnosti,  duchovní  obnovy,
modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách
Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků
přesahuje 10 osob.

 Bohoslužby tento týden:  ve všední den – mše sv. budou slaveny v kapli sv.
Barbory  PO, UT, ST, ČT v 18.00. Přitomna může být jen rodina, která má
zapsaný úmysl na který bude v ten den mše sv. slavena a to v počtu max. 10
osob. 

 Nedělní mše sv. budou přenášeny přímým přenosem a to v 10.00. Sledovat je
můžete na YOU TUBE kanálu naší farnosti. Spustit si jej můžete přes stránky
naší farnosti zeleným tlačítkem.

 Úmysl sobotní večerní mše sv. a všechny úmysly v neděli budou slaveny ve
mši sv. na společný úmysl v 10.00 v online přenosu.

 Farní kostel je k soukromé modlitbě otevřený každý den od 8 – 18 hod. 



 Stálá rada ČBK vyzývá a prosí všechny o modlitbu posvátného růžence na
úmysl  ukončení  pandemie  nemoci  COVID-19.  Modlitba  růžence  je
mocným,  a  přitom  snadno  dostupným  prostředkem,  který  je  vždy  k
dispozici.  Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností  účastnit se
bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer
ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách. Na konec je možné připojit
společnou  modlitbu  národů  proti  pandemii,  doporučenou  předsedy
biskupských konferencí  evropských zemí.  Text  je k dispozici  na stránkách
farnosti.

 Připomínám možnost  sledování  přenosů bohoslužeb na radiu Proglas a TV
Noe.

 Nevíme  jak  dlouho  tato  doba  bude  dlouho  trvat.  Ohlášky  a  informace
sledujete na stránkách farnosti a na vývěskách. Nebudou se moct také konat
sbírky v neděli. Je možné poslat příspěvek přes účet (číslo učtu je na stránkách
farnosti) nebo vhodit dat do pokladniček při návštěvě kostela.

 Na stránkách farnosti je dostupný Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu.
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