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  Dnes je 17. ledna - 2. neděle v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za naši 
farnost. 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:          Bohoslužby: 
pondělí             
18. 1. 

památka Panny Marie, Matky 
jednoty křesťanů 

v 18:00, za Růženu Prokešovou, sourozence, 
manžela, dvě dcery, vnučku a živé rodiny 

úterý       
19. 1. 

úterý 2. týdne v mezidobí v kapli v Kohoutovicích v 17:30, z mešního formuláře 
Za jednotu křesťanů, za rodinu Veselých 

středa     
20. 1.  

středa 2. týdne v mezidobí v 16:30, za lékaře, zdravotníky a opatrovníky 

čtvrtek   
21. 1.  

památka sv. Anežky Římské, 
panny a mučednice  

v 18:00, za zemřelou Růženu Třískovou, manžela, 
syna Jaroslava, snachu, vnuka a živé rodiny 

pátek       
22. 1.  

pátek 2. týdne v mezidobí v 18:00, za Marii Drgovou, manžela a dvoje rodiče 

sobota   
23. 1. 

sobota 2. týdne v mezidobí v 18:00, ze třetí neděle v mezidobí; za zdraví                     
a požehnaní pro Emilii Polehlovou 

Příští neděle 24. ledna je 3. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Jana Kříže, 
zetě Michala a živé rodiny.________________________________________________________   

Platí farní oznámení ze dne 23.12. Počet účastníků bohoslužby uvnitř prostoru farního kostela je 
od 27. 12. omezen na 15 osob. Kdo potřebuje pomoci se zapsáním do tabulky na mše sv., 
nebojte se volat paní kostelnici Haně Trčkové (776 601 014), pastorační asistentce Petře 
Doffkové (604 240 107) či otci Jiřímu (734 271 856).  
Letošní Tříkrálová sbírka se koná pouze na Internetu. Přispět můžete na adrese 
www.trikralovasbirka.cz, buď bezhotovostním převodem pomocí webového formuláře, nebo 
dárcovskou SMS. Po každé mši svaté ve farnosti bude až do neděle 24. ledna možnost také 
přispět v hotovosti do kasičky v sakristii, bezprostředně po každé mši svaté. Prosím, vzhledem 
k současným opatřením proti šíření koronaviru toho využijte pouze tehdy, pokud opravdu 
nemáte žádnou možnost přispět na Internetu.   
Celý následující týden 18.- 24. ledna je týdnem modliteb za jednotu křesťanů. Vzhledem 
k současné situaci se tradiční ekumenická bohoslužba v kohoutovické kapli letos nekoná; místo ní 
bude v úterý v Kohoutovicích mše svatá z formuláře Za jednotu křesťanů. V Žebětíně budeme 
pamatovat zejména v pondělí při oslavě památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Na 
následujícím odkazu se dozvíte další informace; můžete si tam také stáhnout oficiální texty 
modliteb za jednotu křesťanů, které letos připravily sestry z ekumenické komunity ve švýcarském 
Grandchamp.   

Ještě jednou upřímné Pán Bůh zaplať za všechny Vaše finanční dary v loňském roce. Otec Jiří vám 
rád vystaví potvrzení o daru pro daňové účely; prosím, kontaktujte ho obvyklou cestou 
telefonicky nebo mailem.     

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vPIhdPKKOe3b91HdVQltGcvD9ndPJ5MXrpb1tzPMkdg/edit#gid=210884509
www.trikralovasbirka.cz
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210112texty-pro-tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu-2021



