
 
Ohlášky 22. listopadu 2020 
 
 
 
 
 

 

Dnes je 22. listopadu - 33. neděle v mezidobí. Mše svatá byla slavena soukromě na faře, za živou                    
a zemřelou rodinu Oppeltovu, Ratajovu a Píšovu.  

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí 
23. 11. 

pondělí 34. týdne v mezidobí v 18:00, za Vladimíra Marečka, dvoje rodiče, manžele 
Horáčkovy a živé rodiny 

úterý     
24. 11. 

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

v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za prarodiče Plškovy, 
Jana Maulera, Jana, Karla a Františka Plškovy a jejich 
rodiče (přesunutý úmysl z 15. 11.) 

středa    
25. 11.  

středa 34. týdne v mezidobí  v 16:30, za Annu a Aloise Matějkovy, dvoje rodiče              
a živé rodiny (přesunutý úmysl z 15. 11.) 

čtvrtek 
26. 11.  

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

pátek     
27. 11. 

pátek 34. týdne v mezidobí v 18:00, za Jiřinu Sovičovou, rodiče, sourozence                    
a živou rodinu 

sobota 
28. 11. 

sobota 34. týdne v mezidobí v 8:00, na poděkování za 60 let manželství, za všechna 
obdržená dobrodiní, za děti a rodiny a za + rodiče                
a sourozence 

  Příští neděle 29. listopadu je první adventní; začíná nový liturgický rok. Mše sv. v 9:00 bude sloužena 
za Jitku Skopalovou a živé rodiny._______________________________________________________  

Nadále platí nové farní oznámení ze dne 19.11. Nejvyšší povolený počet osob na mši svaté je 20; 
prosím, zapisujte se do tabulky (klikněte na odkaz ve webové verzi ohlášek nebo načtěte mobilním 
zařízením příslušný QR kód na nástěnce, a tabulka se vám zobrazí). Můžete se zapisovat na mše svaté až 
do první neděle adventní; tabulku budu průběžně aktualizovat a přidávat další dny. Prosím, při 
zapisování myslete na to, že by se rádi zúčastnili i farníci, kteří si tabulku zobrazili nebo zobrazí později 
než vy.  

Od pondělí 23.11. začíná opět výuka náboženství pro 1. a 2. třídu na ZŠ Otevřená a Chalabalova, nikoli však 
na ZŠ Pavlovská. V dalším týdnu by měly nastoupit do školy i další ročníky prvního stupně ZŠ; o zahájení 
výuky náboženství pro děti z 3.-5. třídy vás budeme informovat v příštích ohláškách.  

Středa 25.11. je vzpomínkový den na všechny, kteří ve světě trpí a jsou pronásledování pro svou víru. 
K iniciativě Red Wednesday - Červená středa se připojíme ve středu při mši svaté. Připojit se můžete také 
při modlitbě v rodině nebo při soukromé modlitbě, inspiraci najdete například zde: 
https://www.cirkev.cz/cs/cervena-streda-redwednesday. Vzadu v kostele budou pro tento účel v pondělí 
a středu k dispozici červené svíčky. Budete si je moci vzít půl hodiny před a po pondělní a středeční mši 
svaté, i když na ni nejste zapsaní. 

Ve farním kostele i v kapli Svaté rodiny jsou k dispozici kalendáře na rok 2021 a nově také Průvodce 
adventem, vydávaný Pastoračním střediskem Biskupství brněnského. Příspěvek za kalendáře i za Průvodce 
vložte prosím do kasiček.  

Prosba o pomoc od sester cyrilek: Pokud máte oblečení, které chcete věnovat (dětské i pro dospělé, 
nejlépe zimní, ale v podstatě jakékoli), nebo hračky a školní potřeby pro děti (pouze nové), je možné je 
nechat na vrátnici CMCZŠ Lerchova 65. Odtud je 3. 12. 2020 odvezeme dětem se zanedbanou péčí 
u Bruntálu a chudým rodinám na Berounsku. Kontakt: s. Edita Navrátilová, Kongregace sester sv. Cyrila     
a Metoděje, tel. 736 291 287. 
 

Protože letos společně nelze vyrábět adventní věnce, nabízíme hotové věnce za dobrovolný příspěvek,      
a to na faře po 23., st 25. a pá 27.11. od 17:00 do 19:00, v Domku Sv. rodiny denně od pondělí 23. 11. do 
soboty 28. 11. od 17:00 do 18:00. Výtěžek odešleme přes Charitu ČR Arménské Charitě na pomoc lidem z 
Náhorního Karabachu, kteří museli opustit své domovy a zůstat v Arménii. (kontakt: 
petra.doffkova@kaplekohoutovice.cz, tel. 604 240 107).  
 
V sobotu 28. 11. bude ve farním kostele v Žebětíně pokřtěn David Costea.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vPIhdPKKOe3b91HdVQltGcvD9ndPJ5MXrpb1tzPMkdg/edit#gid=210884509
https://www.cirkev.cz/cs/cervena-streda-redwednesday



