
28. srpna 2022                                                                                                       22. neděle v mezidobí 
 
Mše sv. v 7:30 byla sloužena za Evu a Josefa Krejčovy a rodiče 
Mše sv. v 9:00 byla sloužena za farnost 

 

Setkání Klubu křesťanských seniorů se koná dnes od 17h v Domku. 

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

V neděli 4. září se koná žehnání školních aktovek a pomůcek při všech mších sv. ve farnosti. Mše 
sv. v 9:00 ve farním kostele bude sloužena za požehnání pro Marii Henychovou a za dílo Karolinky. 
Po této mši sv. jste zváni do farní kavárny. 

Farní víkend 
Pouť na Vranov v sobotu 10. září, mše sv. v 16:00. Mikrobus 160Kč/os, zapište se na arch pod 
kůrem, platba nejpozději 4. září v sakristii. Spodní polovina formuláře je určena pro ty, kteří by jeli 
na Vranov vlastním autem a byli by ochotni někoho vzít. Prosíme, nezapomeňte zapsat své 
telefonní číslo, aby se vám zájemci o místo mohli ozvat. 
Chcete-li se připojit k 22kilometrové pěší pouti, informace jsou na webu a v novém čísle farního 
občasníku. Koná se pouze za příznivého počasí. 
Farní den v neděli 11. září: zahájení ve 14:30. Prosíme o pomoc při chystání od 13:30h a úklidu od 
19h. Prosíme též o drobné občerstvení (bezlepkové viditelně označit). 
Fotbalová utkání na hřišti ZŠ Otevřená začínají v 15:00. 
 

Příprava k biřmování pro 15+ bude zahájena v úterý 6. září v 19h v Domku. Přihlásit k přípravě se 
můžete nejpozději během úterka 6. září.  

Růženec v Radiu Proglas: žebětínská část farnosti má od letoška určenou každou 5. neděli v měsíci 
v 18:00. Hledáme skupinku farníků, která by se v tomto termínu modlila; a zejména kontaktní 
osobu komunikující s redakcí Radia Proglas. Hlaste se nejpozději do 15. září Petře Doffkové. 

Výuka náboženství začíná na všech školách ve farnosti v týdnu od 19. září. Pokud jste ještě 
nedodali přihlášku, neprodleně ji prosím odevzdejte. 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu: Bohoslužby: 
pondělí 
29. 8. 

památka Umučení sv. Jana Křtitele 18:00, za zemřelého Jaroslava Bartoňka a duše                   
v očistci 

úterý 
30. 8. 

úterý 22. týdne v mezidobí veřejná mše svatá v naší farnosti není 

středa 
31. 8. 

středa 22. týdne v mezidobí 18:00, na poděkování a jistý úmysl 

čtvrtek 
1. 9. 

čtvrtek 22. týdne v mezidobí 18:00, za děti které jdou do školy, zvláště za prvňáčky 

pátek 
2. 9. 

pátek 22. týdne v mezidobí 18:00, za Františka a Terezii Beranovy, rodiče a děti 

sobota 
3. 9. 

památka sv. Řehoře Velikého, 
papeže a učitele církve 

8:00, za Františka Brázdu, manželku a zemřelé 
příbuzné 

neděle 
4. 9. 

23. neděle v mezidobí v kapli v Kohoutovicích v 7:30, za rodiče, prarodiče a 
živou rodinu 
ve farním kostele v 9:00, za požehnání pro Marii 
Henychovou k 90. narozeninám a za dílo Karolinky 
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky  


