
 
Ohlášky 19. prosince 2021  

Dnes je 19. prosince - čtvrtá neděle adventní. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za naši farnost. 

Příští neděle 26. prosince je svátek Svaté rodiny, titulární slavnost kohoutovické kaple. Mše sv. 
v 9:00 bude sloužena za muže a mladé muže v naší farnosti. Po všech mších sv. ve farnosti 
proběhne žehnání manželům. 
 

Svátost smíření uděluje dnes v Žebětíně od 14 do 17h o. Jiří. 

Ve čtvrtek 23. prosince proběhne předvánoční návštěva nemocných. Tentýž den bude ve farním 
kostele od 9:00 probíhat zdobení stromků a instalace betléma. Budeme vděční za jakoukoli 
pomoc. 

Betlémské světlo bude k dispozici 24. prosince po dětské vigilii Narození Páně mezi 16:15                       
do 17:00. 

V pátek o slavnosti Narození Páně:  
- ve 12h vysílá ČT požehnání papeže Františka Urbi et Orbi spojené s plnomocnými odpustky; 
- od 15h bude farní kostel otevřený k návštěvě betléma, v 17h pak následuje Te Deum a svátostné 
požehnání; 

Betlémy ve farním kostele i v kapli v Kohoutovicích si můžete prohlédnout půl hodiny před každou 
mší sv. až do 9. ledna;  
- mimořádná možnost prohlídky betléma ve farním kostele bude 26. prosince od 15 do 17h. 

Prosíme rodiče prvokomunikantů, aby se ozvali o. Jiřímu. 
 

 

 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí                     
20. 12.          

předvánoční týden - 20. prosince v 18:00, za zemřelého manžela Jaroslava Bartoňka 
a Annu Hrabovskou 

úterý                       
21. 12.  

předvánoční týden - 21. prosince ve 12:00, pohřební mše sv., za zemřelou Marii 
Házovou 

středa           
22. 12. 

předvánoční týden - 22. prosince ve 13:00, mše sv. s rozloučením ke kremaci,               
za zemřelého Ctirada Charváta; 

a v 16:45,‘dětská‘, za Františka Roháče staršího, 
sourozence, syny, manželku a živé rodiny 

čtvrtek             
23. 12.  

předvánoční týden - 23. prosince v 18:00, za Marii Valíkovou, manžela Františka       
a živou rodinu 

pátek              
24. 12.   

Štědrý den; vigilie slavnosti 
Narození Páně 

v 15:00, vánoční vigilie Narození Páně pro děti,           
za všechny děti  ve farnosti; 

a ve 23:00, ‚půlnoční‘, za Oldřicha Rückera, 
manželku, snachu a živé rodiny 

sobota          
25. 12.  

slavnost Narození Páně - 
zasvěcený svátek 

v 9:00, za Marii Kočí, manžela, Marii Beranovou, 
manžela, rodiče, sourozence a živé rodiny 


