
 
Ohlášky 19. září 2021  

Dnes je 19. září - 25. neděle v mezidobí. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za rodiče Křížovy, sourozence, 
syna a živé rodiny. 

Příští neděle 26. září je 26. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost.  

Ze srdce děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu farního dne.  

Máte-li zájem o nahrávku přednášky z farního dne (P. Pavel Kafka: Proměna farnosti), ozvěte se 
mailem Petře Doffkové.  

Výuka náboženství v Žebětíně a ve skupině 4. - 6. tř. na ZŠ Pavlovská začíná v pondělí 20. září., 
stejně tak na faře pro 6. – 9. třídu.  

Záznam přednášky P. Aleše Opatrného „Milosrdenství v širší rodině“ s následnou diskusí se koná 
22. září v 19 v Domku v Kohoutovicích. Zájemce prosíme o přihlášení do úterka 21. září o. Jiřímu. 

Pohřeb pana Eduarda Valeše se koná ve čtvrtek 23. září ve 12:30 ve farním kostele. V tento den 
nebude večerní mše sv. Věnujte prosím pozornost také ostatním změnám v pořadu mší svatých.  

Společenství křesťanské mládeže zve všechny, kteří mají chuť pomoci při budování společného díla 
na brigádu na chalupě v Karolince. Brigáda proběhne od 24. do 28. září. V případě zájmu se ozvěte 
Adamovi Vošmerovi (vosmeradam@gmail.com, 606109402) nebo Ondřejovi Valešovi 
(cmelda.vales@gmail.com,  603220501). 

Biblické hodiny budou od října vždy 1. středu v měsíci. 

Farní dobročinný bazar se koná o víkendu 8. - 10. října. Podrobné informace jsou na vývěsce, 
webu a lístcích u východu z kaple/kostela.  

Manželské ohlášky: dne 2. října hodlají ve farním kostele uzavřít manželství slečna Helena 
Palátová z naší farnosti a pan František Javůrek z farnosti Ústí nad Orlicí. 

Děti mají na nástěnce připravenou celoroční hru.  

 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí                     
20. 9.          

památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, 
kněze, Pavla Chong Ha-sanga                           
a druhů, mučedníků 

v 18:00, za rodiče Čechmánkovy, bratra, švagra 
a žijící a zemřelou rodinu 

úterý                       
21. 9. 

svátek sv. Matouše, apoštola                      
a evangelisty 

v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za rodinu 
Sedláčkovu 

středa           
22. 9. 

středa 25. týdne v mezidobí v 16:45 ,dětská‘, za Marii Klimešovou, zemřelou 
a živou rodinu 

čtvrtek             
23. 9. 

památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze ve 12:30, za zemřelého Eduarda Valeše 
(pohřební mše svatá) 

pátek              
24. 9.  

pátek 25. týdne v mezidobí v 8:00, za zemřelou Jarmilu Kozlovou, manžela 
Stanislava a duše v očistci 

sobota          
25. 9.  

sobota 25. týdne v mezidobí mše sv. v naší farnosti není 


