
 
Ohlášky 21. listopadu 2021  

Dnes je 21. listopadu – slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle v mezidobí. Mše sv. v 9:00 byla 
sloužena za naši farnost.  

Příští neděle 28. listopadu je první neděle adventní, začíná nový liturgický rok. Mše sv. v 9:00 
bude sloužena za Jiřinu Sovičovou, rodiče a živé rodiny.  

Středa 24. 11. je vzpomínkový den na všechny, kteří ve světě trpí a jsou pronásledování pro svou 
víru. Red Wednesday - Červenou středu se připojíme při dětské mši svaté ve středu v Žebětíně. 
Zapojit se do této iniciativy se můžete také při modlitbě v rodině nebo při soukromé modlitbě, 
inspiraci najdete například zde: https://www.cirkev.cz/cs/cervena-streda-redwednesday.  

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

Žehnání adventních věnců proběhne o 1. neděli adventní 28. listopadu při všech mších sv. ve 
farnosti. 

Vedoucí aktivit a společenství v naší farnosti, a také jednotlivci a manželské páry, které projevily 
zájem, byli osloveni a povzbuzeni koordinátorkou synodálního procesu v naší farnosti paní Irenou 
Čornejovou k vytvoření synodálních skupinek. Otec Jiří ze srdce děkuje za Vaši angažovanost a 
ochotu k dialogu! 

Adventní duchovní obnova se koná v sobotu 4. prosince od 16h v Domku v Kohoutovicích. Podle 
aktuální epidemiologické situace a opatření, která budou k tomuto datu vydána, se bude konat 
buď klasicky prezenčně, formou online přenosu nebo oběma způsoby zároveň – příští neděli bude 
upřesněno.  

Oznámení křtu: v sobotu 27. listopadu bude v kostele sv. Bartoloměje pokřtěn David Čápek.  

 

 
 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí                     
22. 11.          

památka sv. Cecílie, panny                         
a mučednice  

v 18:00, za zemřelé manžele Široké a rodiny 

úterý                       
23. 11.  

úterý 34. týdne v mezidobí v kapli v Kohoutovicích v 17:30,  za zemřelou Marii 
Žmolíkovou 

středa           
24. 11. 

památka sv. Ondřeje Dung-Laca, 
kněze, a druhů, mučedníků  

v 16:45 ‚dětská‘, na poděkování za dar života,           
za kamarádku Romanu a bratrance Martina 

čtvrtek             
25. 11.  

čtvrtek 34. týdne v mezidobí  v 11:00, za zemřelou Miluši Brychtovou (mše sv. 
s rozloučením ke kremaci) 
a v 18:00, za Marii Černou a manžela 

pátek              
26. 11.   

pátek 34. týdne v mezidobí v 18:00, za Františka Jelínka, manželku, sestru 
Františku a rodinu Ambrožovu 

sobota          
27. 11.  

sobota 34. týdne v mezidobí  v 8:00, za Zdeňka Mičánka, rodiče a zemřelou 
přízeň 

https://www.cirkev.cz/cs/cervena-streda-redwednesday



