Ohlášky 29. srpna 2021

Dnes je 29. srpna –22. neděle v mezidobí. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za naši farnost.
Datum: Liturgické oslavy v týdnu:
Bohoslužby:
pondělí pondělí 22. týdne v mezidobí
30. 8.

v 18:00, za Josefa Kozla, dvoje rodiče a jejich
děti

úterý
31. 8.

úterý 22. týdne v mezidobí

ve 13:00, za zemřelého Josefa Struhaře (mše sv.
s rozloučením ke kremaci)

středa
1. 9.

středa 22. týdne v mezidobí

v 16:30, za všechny děti, které jdou do školy,
zvláště za prvňáčky

čtvrtek
2. 9.

čtvrtek 22. týdne v mezidobí

v 18:00, za zemřelou Libuši Smetanovou
(zádušní mše sv.)

pátek
3. 9.

památka sv. Řehoře Velikého, papeže v 18:00, za Františka a Terezii Beranovy, rodiče
a učitele církve
a děti

sobota sobota 22. týdne v mezidobí
v 8:00, na úmysly Panny Marie
4. 9.
Příští neděle 5. srpna je 23. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena na poděkování
za dary života.
_________________________________________________________________
Pátek 3. 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 sobotu 4. září srdečně zveme na výlet do okolí Oslavan (původní termín, který měl být dnes, se kvůli
počasí ruší). Sraz v 11:30 na autobusovém nádraží v Oslavanech. Trasa cca 13 km vhodná pro zdatnější
turisty. Prosíme, aby se zájemci ozvali na mail jiri@doffek.cz zejména kvůli organizaci dopravy a
případnému zrušení z důvodu počasí.
Příští neděli 5. září jste po mši sv. zváni do farní kavárny.
První letošní dětská mše sv. bude slavena ve středu 8. září v 16:30 ve farním kostele.
Podrobné informace o farním víkendu jsou na webu, nástěnkách a v novém čísle farního občasníku.
Farní pouť: v sobotu 11. září začíná na Vranově mše sv. již ve 12:00. Zapisujte se prosím do autobusu
(platba až na místě) a ke společnému obědu (platba do 5. září v sakristii).
Nabídka pěší /běžecké pouti: pěšky lze jít ze Žebětína, z Kohoutovic a Lelekovic. Více na nástěnce a ve
farním občasníku. Rychlou chůzí/pomalým během (případně na koloběžce) od kohoutovické kaple až na
Vranov (asi 22km): sraz v 8:00 u kaple. Zájemce prosíme o přihlášení předem. Kontakt: Petr Kaňovský,
mail: petr@kanovsky.cz, tel: 732 280 773 mezi 16 a 22h. Je možné se připojit i v průběhu (po domluvě
místa a času připojení se k běhu).
Farní den začíná v neděli 12. září ve 14:30. Prosíme o pomoc při chystání od 13:30h a úklidu od 19h.
Prosíme též o drobné občerstvení (bezlepkové viditelně označit). V době přednášky (od 15h) bude zajištěn
program pro děti s paní katechetkou Marií Jírů (stolní hry). Fotbalová utkání na hřišti ZŠ Otevřená začínají
v 15:00.
Výuka náboženství začíná v Žebětíně v týdnu od 20. září. Pokud jste ještě nedodali přihlášku, neprodleně ji
prosím odevzdejte.
Společenství mládeže se poprvé v novém školním roce sejde v úterý 14. září v Domku od 19h. Zváni jsou
všichni od čtrnácti let.
Přehled farních aktivit je na webu a nástěnce.
Oznámení křtu: dne 4. září bude ve farním kostele pokřtěna Adéla Havlíčková.

