
 
Ohlášky 27. června 2021  
 

Dnes je 27. června – 13. neděle v mezidobí. Mše sv. v 9:00 byla sloužena na úmysl celebranta. 

Příští neděle 4. července je 14. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost. 

Dnešní sbírka je určena na urgentní pomoc obyvatelům obcí na Hodonínsku a Břeclavsku, 
postiženým přírodní katastrofou. Původně avizovaná sbírka na bohoslovce proběhne příští 
neděli. Pán ať odplatí vaše dary. Prosím, nezapomínejme na tento úmysl také v modlitbě.  
Od pondělí do pátku příštího týdne přijímáme vždy od 16:30 do 19:30 materiální pomoc pro 
postižené obce, a to v domku Svaté rodiny v Kohoutovicích. Prosíme pouze o věci, které jsou 
v seznamu na plakátku! Upřednostňována je finanční pomoc. Věci můžete také po předchozí 
domluvě přinést na faru, o. Jiří je do Kohoutovic odveze.  
Ve středu 30. 6. bude v Žebětíně poslední dětská mše svatá v tomto školním roce. Po ní jsou 
všechny děti zvány na farní zahradu na malé letní občerstvení. (Za nepříznivého počasí se koná   
ve skautské klubovně). 

Pátek 2. července je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude 
v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.  

Vzhledem ke stále se zlepšující epidemické situaci se otec Jiří rozhodl od začátku července zrušit 
sobotní večerní mši s nedělní platností; sobotní mše sv. ve farním kostele bude bývat opět              
v sobotu ráno v 8:00. 

V červenci a srpnu bude v kapli v Kohoutovicích sloužena pouze jedna mše sv. v týdnu, a to            
v neděli v 7:30. Mše sv. středeční nebude dětská, čas 16:30 zůstává. 

Zápisy ze dvou nedávných jednání farní pastorační rady jsou na nástěnce pod kůrem.  

Rozvrh výuky náboženství a termíny 1. sv. přijímání pro školní rok 2021/22 jsou na webu, rovněž 
tam najdete přihlášku ke stažení. Prosíme podepsané (sken/foto) odevzdejte do konce června o. 
Jiřímu nebo katechetkám. Kvůli školním předpisům je třeba přihlášku vyplnit a podepsat každým 
rokem zvlášť pro každé dítě, které se má výuky účastnit. 

Oznámení křtu: Dne 3. 7. budou ve farním kostele pokřtěni sourozenci Andrej a Anna Kobzíkovi. 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí                     
28. 6.          

památka sv. Ireneje, biskupa        
a mučedníka 

v 18:00, na poděkování za dar života, za Boží 
požehnání a ochranu Panny Marie 

úterý                       
29. 6. 

slavnost svatých Petra a Pavla, 
apoštolů, hlavních patronů 
brněnské diecéze – doporučený 
svátek 

 v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za obyvatele 
všech obcí na Hodonínsku a Břeclavsku stižených 
přírodní katastrofou. 

středa           
30. 6. 

středa 13. týdne v mezidobí v 16:30, ‚dětská‘, za Jaroslava Slezáka, bratra 
Františka, rodiče a celou přízeň  

čtvrtek             
1. 7. 

čtvrtek 13. týdne ve mezidobí v 18:00, za Stanislava Jelínka, manželku Ludmilu   
a živé rodiny 

pátek              
2. 7.  

pátek 13. týdne v mezidobí v 18:00, za zemřelou rodinu Hrabovskou                          
a Trojanovu 

sobota          
3. 7.    

svátek sv. Tomáše, apoštola v 8:00, na úmysly Panny Marie 


