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Dnes je 29. listopadu – první neděle adventní. Tato mše svatá byla sloužena za Jitku Skopalovou a živé 
rodiny. 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí 
30. 11. 

svátek sv. Ondřeje, apoštola  v 18:00, za Zdeňka Mičánka, rodiče a duše v očistci 

úterý     
1. 12. 

úterý 1. týdne adventního v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za Albínu a Františka 
Suchých a jejich rodiče  

středa    
2. 12.  

středa 1. týdne adventního v 16:30, za rodinu Gricovu a živé rodiny 

čtvrtek 
3. 12.  

památka sv. Františka Xaverského, 
kněze 

ranní roráty, v 6:00, za rodiče Marii a Jaroslava 
Kozlovy, prarodiče Kozlovy a Sýsovy a za živé rodiny 

pátek     
4. 12. 

pátek 1. týdne adventního v 18:00, za rodinu Růžičkovu, Doskočilovu a Dočkalovu 

sobota 
5. 12. 

sobota 1. týdne adventního v 8:00, za rodiče Smutných, syna, dcery a živou rodinu 

  Příští neděle 6. prosince je druhá adventní. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost._________  

Nadále platí nové farní oznámení ze dne 19. 11. Nejvyšší povolený počet osob na mši svaté je 20; prosím, 
zapisujte se do tabulky (klikněte na odkaz ve webové verzi ohlášek nebo načtěte mobilním zařízením 
příslušný QR kód na nástěnce, a tabulka se vám zobrazí). Tabulku budu průběžně aktualizovat a přidávat 
další dny. Prosím, při zapisování myslete na to, že by se rádi zúčastnili i farníci, kteří si tabulku zobrazili 
nebo zobrazí později než vy. Pokud byste si chtěli zapsat úmysl mše svaté na příští rok, ale nebudete mít 
možnost se v dohledné době účastnit mše svaté, zavolejte prosím paní kostelnici Haně Trčkové 
(776 601 014). Prosíme také, obraťte se na ni i pokud chcete domů dostávat Katolický týdeník a týdeník 
Světlo.  

V minulém týdnu probíhal v obou částech farnosti dobročinný prodej adventních věnců. Částku 23734 Kč 
odesíláme Charitě ČR na pomoc Arménům, kteří museli opustit své domovy v oblasti Náhorního 
Karabachu. Dobrý Pán ať odplatí Vaši štědrost! 

Od pondělí 30. 11. začíná opět výuka náboženství pro 1. až 5. třídu na ZŠ Otevřená a Chalabalova, nikoli 
však na ZŠ Pavlovská.  

Mše svatá ve čtvrtek 3. prosince ve farním kostele je rorátní, v 6:00 ráno. Večerní modlitba chval se 
nekoná. O letošním adventu plánuji ještě jedny ranní roráty, a to o třetím adventním čtvrtku v kapli 
v Kohoutovicích.  

Pátek 4. prosince je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele 
v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.  

Ve farním kostele i v kapli Svaté rodiny jsou k dispozici kalendáře na rok 2021 a Průvodce adventem, 
vydávaný Pastoračním střediskem Biskupství brněnského. Příspěvek za kalendáře i za Průvodce vložte 
prosím do kasiček. 

Prosba o pomoc od sester cyrilek: Pokud máte oblečení, které chcete věnovat (dětské i pro dospělé, 
nejlépe zimní, ale v podstatě jakékoli), nebo hračky a školní potřeby pro děti (pouze nové), je možné je 
nechat na vrátnici CMCZŠ Lerchova 65. Odtud je 3. 12. 2020 odvezeme dětem se zanedbanou péčí u 
Bruntálu a chudým rodinám na Berounsku. Kontakt: s. Edita Navrátilová, Kongregace sester sv. Cyrila 
a Metoděje, tel. 736 291 287. 

Protože se letos nebude moci konat dětská mše svatá s návštěvou sv. Mikuláše, nabízí tento svatý biskup 
s doprovodem návštěvu u zájemců doma😊. Časy možné návštěvy jsou v tomto rozvrhu (na webových 
stránkách pouze k nahlédnutí, nikoli k vepisování). Pokud budete chtít, aby vás sv. Mikuláš navštívil, 
kontaktujte pastorační asistentku a dočasnou biskupskou sekretářku Petru Doffkovou. Poznamená si Vaši 
adresu, počet dětí, den a čas a ‚váš‘ termín v rozvrhu označí červenou barvou. Pokud by byl velký zájem, 
sv. Mikuláš prodlouží svou misi v Žebětíně a Kohoutovicích ještě přes pondělí 7. 12.  

V sobotu 5. 12. bude ve farním kostele pokřtěna Hana Anežka Flídrová.  

Toshiba
Squiggly

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vPIhdPKKOe3b91HdVQltGcvD9ndPJ5MXrpb1tzPMkdg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eRq4CcSqPebYXkD7OCHmgl7Sonl9hFO39XZWqqJZlXs/edit#gid=0



