
 
Ohlášky 20. února 2022   

Dnes je 20. února – 7. neděle v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za Rudolfa 
Tyraje, dceru Kateřinu a živé rodiny. 

Příští neděle 27. února je 8. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost. 

Prostředky získané v rámci dnešní sbírky Haléř sv. Petra jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl 
jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, 
živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Pán Bůh zaplať za každý dar.  

Výstavu obrazů Evy Hájkové můžete navštívit v Domku v Kohoutovicích v sobotu 26. února od 16 
do 18h a v neděli 27. února po obou mších svatých. 

V neděli 27. února se v 17h na faře koná setkání moderátorů synodních skupinek, kde si vzájemně 
sdělíme výsledky synodálního procesu v naší farnosti. Hosté z řad farníků jsou srdečně zváni. 

Schůze žebětínské části farní pastorační rady se koná v pondělí 28. února v 19:30 na faře 
v Žebětíně. Budeme se věnovat především programu letošní Noci kostelů. Hosté jsou rovněž 
srdečně zváni. 

Na stolku pod kůrem si můžete vzít brožuru Malý průvodce postní dobou – prosíme o příspěvek     
5 Kč do pokladničky.  

 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí                     
21. 2.          

pondělí 7. týdne v mezidobí v 18:00, za zdraví a Boží požehnání 

úterý                       
22. 2.  

svátek Stolce sv. apoštola Petra v kapli v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl 

středa           
23. 2. 

památka sv. Polykarpa                      
ze Smyrny, biskupa a mučedníka 

v 16:45, ,dětská‘, za zemřelou Jaroslavu Vališovou 
a manžela 

čtvrtek             
24. 2.   

čtvrtek 7. týdne v mezidobí v 18:00, za Josefa Berana, manželku, dceru a celou 
zemřelou přízeň 

pátek              
25. 2.    

pátek 7. týdne v mezidobí v 18:00, za zdraví a Boží požehnání pro Miriam 

sobota  
26. 2.          

sobota 7. týdne v mezidobí v 8:00, na poděkování za křest Lucie 




