
 
Ohlášky 14. listopadu 2021  

Dnes je 14. listopadu - 33. neděle v mezidobí. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za Annu a Aloise 
Matějkovy, dvoje rodiče a živé rodiny.  

Příští neděle 21. listopadu je slavnost Ježíše Krista Krále. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši 
farnost.  

Do pátku 19. listopadu bude o. Jiří na exerciciích. Bude-li něco akutně potřeba, pište SMS, o. Jiří 
vám pak zavolá zpět. Od 15. do 18. listopadu se ve farnosti mše sv. nekonají. Páteční adorace od 
17:00 a mše sv. v 18:00 budou jako obvykle; sobotní mše sv. bude mimořádně v 10:00 a bude 
zádušní. Pondělní výuka náboženství v Žebětíně se nekoná.  

Adventní věnec si můžete přijít vyrobit do Domku v Kohoutovicích v sobotu 20. listopadu mezi 14   
a 17h. Více na webu a nástěnce. V případě zhoršené epidemické situace se akce ruší. 

Večer milosrdenství se koná v sobotu 27. listopadu od 18h ve farním kostele. 

Vedoucí aktivit a společenství v naší farnosti, a také jednotlivci a manželské páry, které projevily 
zájem, budou osloveni a povzbuzeni koordinátorkou synodálního procesu v naší farnosti paní 
Irenou Čornejovou k vytvoření synodálních skupinek, a to prostřednictvím e-mailu, ve kterém 
budou podrobnější informace. Otec Jiří ze srdce děkuje za Vaši angažovanost a ochotu k dialogu! 

Oznámení křtu: v sobotu 20. listopadu bude ve farním kostele pokřtěn Antonín Václav Živna. 

 
 

  

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí                     
15. 11.          

pondělí 33. týdne v mezidobí mše sv. v naší farnosti není 

úterý                       
16. 11.  

úterý 33. týdne v mezidobí mše sv. v naší farnosti není 

středa           
17. 11. 

památka sv. Alžběty Uherské, 
řeholnice 

mše sv. v naší farnosti není 

čtvrtek             
18. 11.  

čtvrtek 33. týdne v mezidobí  mše sv. v naší farnosti není 

pátek              
19. 11.   

pátek 33. týdne v mezidobí v 18:00, za Jitku Skopalovou a živé rodiny 

sobota          
20. 11.  

sobota 33. týdne v mezidobí  v 10:00, za zemřelou Boženu Linduškovou (zádušní 
mše sv.) 


