Ohlášky 12. září 2021

Dnes je 12. září – 24. neděle v mezidobí. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za naši farnost.
Datum: Liturgické oslavy v týdnu:
Bohoslužby:
pondělí památka sv. Jana Zlatoústého,
13. 9.
biskupa a učitele církve

v 18:00, za Žanetu, Lea a Anais a na poděkování
za křest
v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za Františka
Holíka, manželku a živou rodinu

úterý
14. 9.

svátek Povýšení svatého kříže

středa
15. 9.

památka Panny Marie Bolestné

v 16:45 ,dětská‘, za všechny děti, které začaly
chodit do výuky náboženství, a za katechety

čtvrtek
16. 9.

nezávazná památka sv. Ludmily,
mučednice

v 18:00, za všechny živé a zemřelé Ludmily
v naší farnosti

pátek
17. 9.

pátek 24. týdne v mezidobí

v 18:00, na poděkování za dar života s prosbou
o další pomoc a požehnání

sobota sobota 24. týdne v mezidobí
v 8:00, za Františka Roháče, bratra, rodiče a živé
18. 9.
rodiny
Příští neděle 19. září je 25. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za rodiče
Křížovy, sourozence, syna a živé rodiny._______________________________________________
Farní den začíná dnes ve 14:30 požehnáním, následuje přednáška P. Kafky „Proměna farnosti“.
V době přednášky (od 15h) je zajištěn program pro děti s paní katechetkou Marií Jírů (stolní hry).
Fotbalová utkání na hřišti ZŠ Otevřená začínají v 15:00. Prosíme o pomoc při chystání od 13:30h
a úklidu od 19h.
V pondělí 13. září se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Odjezd ze zastávky Stamicova
je v 17:03.
Výuka náboženství začíná na ZŠ Otevřená v týdnu od 20. září., stejně tak pro 6. - 9. třídu na faře.
Pokud jste ještě nedodali přihlášku, neprodleně ji prosím odevzdejte.
Společenství mládeže se poprvé v novém školním roce sejde v úterý 14. září v Domku
v Kohoutovicích od 19h. Zváni jsou všichni od čtrnácti let.
Biblická hodina se koná ve středu 15. září v 19:00 na faře.
Společenství křesťanské mládeže zve všechny, kteří mají chuť pomoci při budování společného díla
na brigádu na chalupě v Karolince. Brigáda proběhne od 24. do 28. září. V případě zájmu se ozvěte
Adamovi Vošmerovi (606109402, vosmeradam@gmail.com) nebo Ondřejovi Valešovi (603220501,
cmelda.vales@gmail.com).
Sboreček před středeční dětskou mší sv. se v letošním školním roce nekoná; středeční dětská bude
začínat až v 16:45. Všechny informace o fungování pěveckých sborů v naší farnosti v tomto
školním roce jsou na webu www.sbor.kaplekohoutovice.cz.
Farní dobročinný bazar se koná o víkendu 8. - 10. října. Podrobné informace jsou na vývěsce,
webu a lístcích u východu z kaple/kostela.
Děti mají na nástěnce připravenou celoroční hru.

