
Římskokatolická farnost  Syrovice, hlášení o úkonech duchovní správa za ro 2020. 
 
1. Křty ,  celkem 5, 2 chlapci a 3 dívky. O křest žádejte nejlépe jeden měsíc předem. 
Rodiče, žádající o křest v římskokatolické církvi, by měli být církevně oddáni. Pokud tomu 
tak není a nic nebrání, aby se tak stalo. Je možné uzavřít církevní manželství dodatečně. 
Kmotr má být pokřtěný, biřmovaný, případně církevně oddaný, praktikující. Dnes jsou s 
tím problémy… Rodiče a kmotři se před Bohem zavazují, že budou dítě křesťansky 
vychovávat.Do farnosti se přestěhovávají noví farníci, často mají malé děti, snažme se je      
získávat. 
2. Svatby.  Ve farnosti byla jedna svatba. Snoubenci. Ať přijdou včas, nejlépe půl roku 
dopředu před zamýšleným sňatkem. Velmi doporučuji kurzy pro snoubence  CENAP, 
BETHEZDA i jiné. 
3. Nelegitimní soužítí bez sňatku. Nejlépe nezačínat. Ukončit nebo dát do pořádku, pokud 
je to možné. Je to hříšné, nemohou přistupovat ke svátostem, nemohou být kmotry, 
pohoršení, děti jsou nelegitimní. 
4. Pohřby. Celkem rozloučení z kostela 6, 1 muž, 1 žena do země, rozloučení ke kremaci 3 
muži, 1 žena. Církev doporučuje pohřeb do země. Termín stačí dohodnout telefonicky. 
Křesťanský pohřeb je důstojné rozloučení se zemřelým, který byl pokřtěný, protože od 
křtu je chrámem Ducha svatého. Urnu s popelem je možné uložit s knězem. 
5. Svátost pomazání nemocných. Hromadně nebyla udělována, učiníme tak hned jak to 
bude  možné,  Jen někteří ji přijali jednotlivě. Nebojte se o udělení této svátosti žádat. 
Všímejte si starých a nemocných ve svém okolí, abych je mohl navštívit. 
6. Návštěva nemocných na první pátek nebo před svátky.  Jen několik. Bez svátostí víra 
vychladá a umírají bez svátostí. 
7. Vyučování náboženství ve škole.  Celkem 54, v 6 skupinách, 1 tř. učí katechetka Eva 
Šťastná, 2 a 3 tř. učí P. V. Severa, 4-9 učí katechetka Marta Staňková. Děkuji rodičům, 
kteří dbají, aby děti do náboženství docházely a také navštěvují s nimi bohoslužby. 
Bohužel, nejsou to všichni. Ve škole přibylo nových dětí, do kostela s rodiči chodí jen 
někteří. 
8. Účast na mši svaté. Před omezeními to vylo 130-150 účastníků bohoslužeb v neděli 
Syrovice se  Sobotovicemi  je to kolem 6%. Účast na mši sv. ráno málo, v sobotu více, 
večer ve středu 20-30. V pátek více, asi 50. Máme za co děkovat i prosit. Účast na mši sv. 
posvěcuje. Různá omezení, nejprve 20%, nyní 10 %, na pohřbu jen příbuzní v kostele. 
Ke sv. přijímání je možné přistupovat i mimo mši sv. přede mší nebo po mši, kvůli počtům.  
Dbejme, abychom byli ve stavu milosti posvěcující. Příležitost ke sv. zpovědi je vždy před 
mší nebo na požádání. 
9 . Svaté přijínání. U 1. sv. přijímání byly jen 3 děti. Nevím, jak to bude letos. Je to 
problém, když od 6.3. 2020 do konce školního roku jsme neučili. V novém školním roce 
jen 3x.  Budeme se snažit některé děti připravit, jak to půjde. 
Plán duchovní správy na rok 2021. 
Běžná duchovní správa.  Neděle, svátky a slavnosti se bude snažit slavit podle toho, co 
nám bude dovoleno. Stejně 1. sv. přijímání dětí a ostatní liturgické akce. Rok sv. Josefa. 
 
 
 



Liturgické a farní akce farnosti Syrovice roce 2021. 
 
1. 18-25.1.       Týden modliteb za jednotu křesťanů. 
2.  2.2.       Út    Svátek Uvedení Páně do chrámu, Hromnic 
3.  17.2.     Stř   Popeleční středa, začátek postní doby, den přísného postu 
4.  19.3.     Pá    Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie 
5.   25.3.    Čt     Slavnost Zvěstování Páně 
6.  28.3.     Ne    Květná neděle 
7.  1.4.       Čt     Zelený čtvrtek 
8.  2.4.       Pá     Velký pátek 
9.  3.4.      So      Bílá sobota 
10. 4.4.      Ne     Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
11.  5.4.     Po     Velikonoční pondělí 
12.  11.4.   Ne     2. Velikonoční neděle, Neděle Božího milosrdenství 
13.  25.4.    Ne     4. Velikonoční neděle, prosebný průvod do polí 
14.  16.5.   Ne     Nanebevstoupení Páně 
15.  23.5.   Ne     Slavnost Seslání Ducha svatého 
16.  30.5.    Ne    Slavnost Nejsvětější Trojice 
 17.  6.6.     Ne     Slavnost Těla a Krve Páně 
18.   11.6.   Pá     Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
19.   24.6.   Čt      Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 
20.   29.6.   Út     Slavnost svatých  Petra a Pavla 
21.   5.7.     Po     Slavnost sv. Cyrila a Metoděje,slov. věrozvěstů, patronů Evropy 
22.   18.7.  Ne     Karmelská pouť 
23.   8.8.     Ne     Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 
25.  29.8.    Ne    Slavnost sv. Augustina, patrona farnosti,  hody v Syrovicích 
26.  26.9.    Ne    Poděkování za úrodu 
27.  28.9.    Út     Slavnost sv. Václava, mučedníka 
28.  31.10.  Ne    Dušičková pobožnost na hřbitově 
29.   1.11.    Po    Slavnost Všech svatých 
30.   2.11.    Út     Všech věrných zemřelých, Dušiček 
31.   21.11.  Ne    Slavnost Ježíše Krista Krále 
32.   29.11.   Po    Adorační den farnosti + modlitby seminář – farnost ze duch. Povolání 
33.   28.11.  Ne    1. Adventní neděle 
34.   8. 12.    Stř   Slavnost P. Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu 
35.   24.12.   Pá    Štědrý den 
36.   25.12.   So    Slavnost Nerození Páně 
37.   26.12.   Ne   Svátek sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
38.  31.12.    Pá    Sv. Silvestra, poslední den občanského roku 
 

V jakém rozsahu budeme jednotlivé slavnosti slavit,  

záleží na tom, co nám bude dovoleno. 


