
 
Ohlášky 13. června 2021   
 
 
 
 

 
 

Dnes je 13. června – 11. neděle v mezidobí. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za Marii a Břetislava 
Rösslerovy, rodinu Vitulovu, Brázdovu, syna Jaroslava a Kristinu a Jindřicha Závodských.  

Příští neděle 20. června je 12. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost.                     

Úterní pohřební mše sv. ve 13:00 je vyhrazena pozůstalým a smutečním hostům. 

Zasedání farní pastorační rady pro obě části farnosti se koná ve čtvrtek 17. 6. od 19:00 na faře      
v Žebětíně. Hosté z řad farníků jsou srdečně zváni. 

Biřmování se v naší farnosti uskuteční 27. června ve farním kostele ve 14h. 

Vzhledem ke stále se zlepšující epidemické situaci se otec Jiří rozhodl od začátku července zrušit 
sobotní večerní mši s nedělní platností; sobotní mše sv. bude bývat opět v sobotu ráno.  

Rozvrh náboženství a termíny 1. sv. přijímání ve školním roce 2021/22 již je na webových 
stránkách farnosti, včetně přihlášky. Přihlášku si prosím stáhněte, vyplňte a předejte otci Jiřímu 
nebo katechetkám; je třeba ji kvůli školním předpisům vyplnit a podepsat každým rokem zvlášť 
pro každé dítě, které se má výuky účastnit.  

Zplatnění manželství: dne 26. června hodlají ve farním kostele církevně zplatnit civilní manželství 
Marián a Michaela Labudovi, oba z naší farnosti. 

 

 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí                     
14. 6.          

pondělí 11. týdne v mezidobí v 18:00, za Marii Audyovou a rodiče 

úterý                       
15. 6. 

úterý 11. týdne v mezidobí ve 13:00, za zesnulou Marii Roháčovou (pohřební) 

a v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za zesnulého 
bratra a rodiče 

středa           
16. 6. 

středa 11. týdne v mezidobí v 16:30, ‚dětská‘, úmysl zatím volný 

čtvrtek             
17. 6. 

čtvrtek 11. týdne v mezidobí v 18:00, za Jana Bartoše, manželku Veroniku, 
Bohumila Štelcla, Františku Mandelíkovou a živé 
rodiny 

pátek              
18. 6.  

pátek 11. týdne v mezidobí v 18:00, za Františku Beranovou, rodiče, 
sourozence a duše v očistci 

sobota          
19. 6.    

sobota 11. týdne v mezidobí v 18:00, z 12. neděle v mezidobí, za zemřelé 
Andělu a Jana Kozlovy, jejich dceru, syna a rodiče; 
s poděkováním za dar života 

https://farnostzebetin.cz/rozvrh-vyuky-nabozenstvi/



