OHLÁŠKY
v kostele Panny Marie Pomocnice v Brně – Žabovřeskách
v týdnu od 26.4. do 3.5.2020


Dnes je 3. neděle velikonoční, ve středu je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny
a učitelky církve, patronky Evropy, v pátek je památka sv. Josefa, dělníka, v sobotu
památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve. Příští neděle je 4. neděle velikonoční.



Jistě jste zaznamenali, že nařízení vlády umožňuje od pátku (24.4.) veřejné
bohoslužby s maximálním počtem 15 účastníků při zachování příslušných hygienických
opatření. Otec biskup Vojtěch ponechává na zvážení jednotlivých správců farností, zda
bohoslužby za těchto podmínek budou. Podotýká, že to bude možné spíše v případě
menších farností.
Rozumíme touze vás, kdo jste přicházeli na mši sv. téměř každý den, že se
těšíte, až budou bohoslužby obnoveny. My se na to těšíme spolu s vámi. Ale podle
jakého klíče vybrat ty, kdo se mohou fyzicky zúčastnit mše sv. a ty, kdo budou
odmítnuti kvůli počtu? Za současných podmínek by to znamenalo, že má šanci se
každý z farnosti dostat na mši sv. asi 1x za 14 dní. A to už budeme z hlediska nařízení
vlády u jiných možností.
Proto v této fázi nepočítáme s veřejnými bohoslužbami. Stále je platná účast
na mši sv. prostřednictvím přímého přenosu. Zveme tedy na bohoslužby přenášené
televizí, rozhlasem, nebo prostřednictvím sociálních sítí. Upozorňujeme také na to,
že je náš kostel otevřený v pondělí a čtvrtek od 10 do 12 hod. a ve středu a pátek od
16 do 18 hod., kdy je možné využít přítomného kněze pro slavení sv. smíření.
Budeme v každém případě reagovat a informovat vás o změnách, které mohou
(oproti stávající představě v důsledku rozhodnutí vlády) nastat.



Naše biblická farní soutěž se pomalu chýlí ke konci, zapojit se ale může
kdokoliv, i ten, kdo dosud nesoutěžil. V současnosti čteme úsek Skutků apoštolů, který
svědčí o Pavlově misii až na konec země (Sk 21,15-26,32) Všem soutěžícím, kteří
vytrvale čtou a posílají odpovědi na dané otázky, děkujeme.



Děkujeme všem, kdo jste reagovali na naši ohlášku minulou neděli ohledně
výdajů na provoz farnosti. Ti z vás, kdo chtějí vystavit potvrzení o daru kvůli odpočtu z
daní, napište nám na farní e-mail: farnost@brno.sdb.cz. Pro ty, kdo chtějí ještě přispět
uvádíme číslo farního účtu: 183045219/0300.

