Ohlášky 24. října 2021

Dnes je 24. října - 30. neděle v mezidobí. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za naši farnost.
Datum: Liturgické oslavy v týdnu:

Bohoslužby:

pondělí pondělí 30. týdne v mezidobí
25. 10.

v 18:00, za zemřelého manžela, bratra Františka,
dvoje rodiče a žijící rodiny.

úterý
26. 10.

úterý 30. týdne v mezidobí

v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za Annu
Boháčkovou a rodinu

středa
27. 10.

středa 30. týdne v mezidobí

v 16:45 ,dětská‘, za zemřelého Bohumíra
Ulrycha, žijící manželku Marii a živé rodiny

čtvrtek
28. 10.

svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

v 18:00, za pana děkana Huberta Fojtíka, rodiče
a všechny kněze působící v naší farnosti

pátek
29. 10.

památka bl. Marie Restituty
Kafkové, panny a mučednice

v 18:00, za zemřelou rodinu Helánovu, Kubovu
a zemřelou přízeň

sobota sobota 30. týdne v mezidobí
v 8:00, za Bořivoje Krychtálka a živé rodiny
30. 10.
Příští neděle 31. října je 31. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za žijící
a zemřelé členy Katolického spolku.
Dnešní sbírka je určena na misie. Před kostelem probíhá v rámci celosvětového misijního dne sbírka
Misijní koláč, jejíž výtěžek poputuje na Papežská misijní díla.
Úterý 26.10. je pro Žebětínskou část farnosti adoračním dnem farnosti a Dnem společných modliteb
s Arcibiskupským seminářem Olomouc. Eucharistie bude vystavena od 8 do 16:30. Prosím, zapište se do
archu vzadu v kostele, aby v kostele byla v každé hodině výstavu alespoň jedna osoba.
Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při
hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou
přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při
provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a
podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
O slavnosti Všech svatých v pondělí 1. listopadu bude mše sv. pouze ve farním kostele v 18:00, v den
Vzpomínky na všechny věrné zemřelé v úterý 2. listopadu budou mše sv. ve farním kostele v 8:00 a v
18:30, v kapli již v 17:00. Pobožnost na hřbitově v Žebětíně bude v neděli 7. listopadu v 15:30.
2. listopadu začíná oktáv modliteb za naše drahé zemřelé. Plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze
duším v očistci, je možno o památce Všech svatých a ve dnech dušičkového oktávu získat takto:
o slavnosti Všech svatých odpoledne a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé (1. a 2. 11.) se při
návštěvě kteréhokoli kostela pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry; od 1. do 8. listopadu navštívit
hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Přitom je třeba splnit tři obvyklé podmínky –
svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.
Na základě dovolení Apoštolské penitenciárie mohou věřící v naší vlasti, kteří z vážných důvodů nemohou
navštívit hřbitovy v době dušičkového oktávu, získat plnomocné odpustky již v týdnu od 25. října.
Oznámení křtu: v sobotu 30. 10 budou ve farním kostele v Žebětíně pokřtěny tyto děti: Tobiáš Plch a Pavel
Čermák.

