
 
Ohlášky 17. října 2021  

Dnes je 17. října - 29. neděle v mezidobí. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za Miroslava a Květoslavu 
Linduškovy, dvoje rodiče a živé rodiny.  

Příští neděle 24. října je 30. v liturgickém mezidobí, zároveň oslavíme Misijní neděli. Mše sv. 
v 9:00 bude sloužena za naši farnost.  

Sbírka z minulé neděle a výtěžek farního dobročinného bazaru činí 25.750 Kč. 6.500 Kč poslouží pro 
vzdělání Louise z Haiti, kterou naše farnost podporuje v projektu Adopce na dálku; zbylých 19.250 Kč bylo 
odesláno na účet Diecézní Charity Brno na pomoc lidem postiženým tornádem. Oblečení a domácí 
potřeby navíc pomohou potřebným rodinám na Táborsku. Všem dárcům a spolupracovníkům děkujeme! 

Příští neděli 24. října v rámci celosvětového misijního dne proběhne v naší farnosti tradiční sbírka Misijní 
koláč, jejíž výtěžek poputuje na Papežská misijní díla. Kostelní sbírka bude rovněž určena na misie. 
Děkujeme, že přispějete penězi nebo přinesením něčeho dobrého 10 minut před každou mší sv. do 
sakristie. V případě nepříznivého počasí se akce koná na faře. 

V pondělí 18.10. se po večerní mši svaté koná na faře mimořádně F-klub, shlédneme druhou část filmu 
Terrence Malincka o blahoslaveném Franzi Jägerstätterovi.  

Záznam přednášky P. Aleše Opatrného „Milosrdenství v širší rodině“ s následnou diskusí se koná 20. října 
v 19 v Domku. Zájemce prosíme o přihlášení o. Jiřímu nejpozději dnes. 

Uvedení nových kohoutovických akolytů do služby se koná v neděli 24.10. při mši sv. v 10:30. 

Oznámení křtů: v sobotu 23. října budou ve farním kostele pokřtěny tyto děti: Anna Gavlíková a Adéla 
Havlíčková. 

Manželské ohlášky: dne 28. 10. hodlají ve farním kostele v Žebětíně uzavřít manželství slečna Lucie 
Gyönyörová z naší farnosti a pan Martin Staněk.  

Úterý 26.10. je pro Žebětínskou část farnosti adoračním dnem farnosti a Dnem společných modliteb 
s Arcibiskupským seminářem Olomouc.  

 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí                     
18. 10.          

Svátek sv. Lukáše, evangelisty v 18:00, za Miroslava Audyho, rodiče a sestru 

úterý                       
19. 10.  

úterý 29. týdne v mezidobí v kapli v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl 

středa           
20. 10. 

středa 29. týdne v mezidobí v 16:45 ,dětská‘, za Miroslava Svobodu, jeho 
rodiče a živé rodiny 

čtvrtek             
21. 10.  

čtvrtek 29. týdne v mezidobí  v 18:00, za všechny zemřelé přátele a známé 

pátek              
22. 10.  

pátek 29. týdne v mezidobí v 18:00, za Marii Stejskalovou, manžela, dcery            
a dvoje rodiče 

sobota          
23. 10.  

sobota 29. týdne v mezidobí v 8:00, za zemřelého Bohumila Hudečka, 
manželku Anežku, syna Jaromíra a živé rodiny 


