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FARNÍ OHLÁŠKY 
5. října – 11. října 2020 

Slavíme 27. neděli v liturgickém mezidobí, po poslední mši svaté bude křest dvou dětí. Ve 

středu je památka Panny Marie Růžencové. Příští neděle je 28. v liturgickém mezidobí. Po 

poslední mši svaté bude křest jednoho dítěte.   

Ve sbírce na Svatou zemi se vybralo 56.127,- Kč. Pán ať odplatí Vaši štědrost!  

Chtěl bych poděkovat všem, kdo se již stali nebo stanou donátory fondu PULS na podporu 

pastorace a kněží brněnské diecéze. Každý dar se počítá a je projevem solidarity s potřebami 

naší diecéze i farnosti. 

Tento týden začne na prvním stupni novoměstských základních škol výuka náboženství. 

Rozvrh až na několik drobných změn zůstává stejný jako v minulém roce. Na druhém 

stupni ZŠ vzhledem k epidemiologicko-organizačním opatřením proběhne v prvním 

pololetí výuka náboženství distanční formou. Bližší informace a rozvrhy najdete na 

vývěsce a na internetových stránkách farnosti. Zahájení výuky na Gymnáziu Vincence 

Makovského se vzhledem k uzavření středních škol minimálně o nejbližší dva týdny 

odkládá. 

Vláda ČR vyhlásila od pondělí 5. října do neděle 18. října 2020 (včetně) nouzový stav, 

který se dotkne také bohoslužeb. Po dobu jeho trvání je maximální počet lidí na 

bohoslužbě stanoven na 100 a to sedících a s dodržením patřičných rozestupů (2 metry). 

Při bohoslužbách rovněž nemají zaznívat zpěvy.  

Protože není možné navyšovat počet nedělních bohoslužeb nad rozumnou míru, otec biskup 

Vojtěch s platností od 10. října 2020 do ukončení stávajících vládních krizových opatření 

uděluje věřícím brněnské diecéze pro ty farnosti, kde obvyklý počet návštěvníků nedělní 

bohoslužby převyšuje aktuálně povolenou kapacitu (100 osob s rozestupy) DISPENZ od 

osobní účasti na nedělní bohoslužbě. Mezi tyto farnosti se řadí také naše (nejde totiž o 

dispenz všeobecný!). Pokud je to možné, využívejte také mše svaté v 10.30. Dispenz pro 

všechny ohrožené skupiny z 18. září 2020 zůstává v platnosti.  

Přestože se osobní přítomnosti na mši svaté nic nevyrovná, pro ty z vás, kdo se jich o 

nedělích z výše uvedených důvodů zúčastnit nebudete moci, připravujeme on-line 

přenosy z našeho kostela. 

Tento týden mají službu úklidu kostela paní Pálková, Horňasová a Vavříčková. 
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