26. června 2022

13. neděle v mezidobí

Mše sv. v 7:30 byla sloužena za farníky
Mše sv. v 9:00 byla sloužena za rodiče Fröhlichovy, dcery, zetě a duše v očistci
Mše sv. v 10:30 byla sloužena za zesnulého manžela a rodinu Reitoralovu
Datum:
Liturgické oslavy v týdnu:
Bohoslužby:
pondělí pondělí 13. týdne v mezidobí
18:00, za Patrika a za všechny postižené děti
27. 6.
úterý
28. 6.

památka sv. Ireneje, biskupa
a mučedníka

v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za zdařilý průběh
náročné operace

středa
29. 6.

slavnost sv. Petra a Pavla,
apoštolů, hlavních patronů
brněnské diecéze – doporučený
svátek
čtvrtek 13. týdne v mezidobí

mše svatá v naší farnosti není

čtvrtek
30. 6.
pátek
1. 7.
sobota
2. 7.
neděle
3. 7.

pátek 13. týdne v mezidobí
sobota 13. týdne v mezidobí
14. neděle v mezidobí

18:00, za Jaromíra Slezáka, bratra Františka, rodiče
a zemřelou přízeň
18:00, za prof. Josefa Černockého a manželku
Drahomíru
8:00, za babičku, Michaelu, Karolínu, Miroslava
a živou a zemřelou rodinu
v kapli v Kohoutovicích v 7:30, za zemřelého manžela,
bratra, syna a za živou rodinu
ve farním kostele v 9:00, za farnost

Dnešní sbírka je určena na bohoslovce. Pán Bůh zaplať za každý váš dar.
Farní knihovna je dnes mimořádně otevřená pouze po druhé mši sv
Po mši sv. v 9h se koná žehnání dopravních prostředků, poté jste všichni srdečně zváni na farní zahradu
na grilování.
Dnes se koná od 17h v Domku setkání Klubu křesťanských seniorů.
Dnes a naposledy v úterý 28. června lze v sakristii podat přihlášku a platbu na ministrantskou
chaloupku.
Ve středu 29. července nebude ve farním kostele mše svatá. V den slavnosti diecézních patronů sv.
Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní
biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze. Emeritní biskup a apoštolský
administrátor sede vacante Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě
diecézního biskupa. Mši bude živě přenášet Televize Noe a Radio Proglas. Jste srdečně zváni k osobní
účasti či ke sledování mše svaté v médiích.
Rozvrh výuky náboženství je na webu. Přihlášky odevzdejte do konce června o. Jiřímu nebo
katechetkám. Výuka 4. – 6. tříd z obou škol v Kohoutovicích a pro ostatní kohoutovické děti bude
probíhat na ZŠ Chalabalova. V tuto chvíli víme pouze, že to nebude pátek. Termín lze upřesnit až v září
podle aktuálních rozvrhů. Za komplikace se omlouváme. 7. - 9. třídy z celé farnosti (a 6. tř. ze Žebětína)
učí o. Jiří v pondělky od 16:00 na faře.
Pátek 1. července je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele
v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.
Prázdninové změny bohoslužeb: Žebětín, středa v 18:00; Kohoutovice, mše sv. pouze v neděli v 7:30.
Budou také změny kvůli dovolené; prosíme, sledujte ohlášky.
Příprava k biřmování začne v úterý 6. září. Zájemci se mohou hlásit ještě do konce srpna o. Jiřímu.

