
 
Ohlášky 31. října 2021  

Dnes je 31. října - 31. neděle v mezidobí. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za žijící a zemřelé členy 
Katolického spolku.  

Příští neděle 7. listopadu je 32. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Marii 
Popelkovou, na poděkování Bohu a Panně Marii za 70 let života a službu vykonávanou pro 
farnost.  

Sbírka na misie z minulé neděle vynesla v celé farnosti 40 340,- Kč a příspěvky za Misijní koláč 6100,- Kč. 
Pán ať odplatí vaše dary! 

O slavnosti Všech svatých v pondělí 1. listopadu bude mše sv. pouze ve farním kostele v 18:00, v den 
Vzpomínky na všechny věrné zemřelé v úterý 2. listopadu budou mše sv. ve farním kostele v 8:00 a v 
18:30, v 17:00 bude mše sv. v kapli v Kohoutovicích - za zemřelé, na které nikdo nepamatuje. 

Pobožnost na hřbitově v Žebětíně bude v neděli 7. listopadu v 15:30. Téhož dne v 16:30 bude na faře 
mimořádně farní kavárna spojená s prvním farním setkáním k celocírkevní synodě. Budeme prosit Ducha 
svatého o Jeho pomoc a vedení a budou představeny otázky, o nichž budeme diskutovat. Nebojte se přijít 
a vyjádřit to, co Vám leží na srdci! Farní kavárna po ranní mši svaté v Žebětíně nebude.  

2. listopadu začíná oktáv modliteb za naše drahé zemřelé. Plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze 
duším v očistci, je možno o památce Všech svatých, ve dnech dušičkového oktávu a nově po celý listopad 
získat takto: o slavnosti Všech svatých odpoledne a v den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé (1. a 2. 
11.) se při návštěvě kteréhokoli kostela pomodlit modlitbu Otče náš a Vyznání víry; od 1. mimořádně až 
do 30. listopadu (na základě nového rozhodnutí Apoštolské penitenciárie) navštívit hřbitov a pomodlit se 
tam třeba jen v duchu za zemřelé. Přitom je třeba splnit tři obvyklé podmínky - svátost smíření, svaté 
přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. 

F-klub se zítra nekoná. 

Biblická hodina se koná ve středu 3. listopadu v 19:00 na faře. 

Pátek 5. listopadu je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele 
v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.  

Nové číslo farního občasníku je u východu z kostela a na webu. 

Kdo by vyřazoval vánoční ozdoby - i poškozené, ozvěte se, prosíme Petře Doffkové. Ozdoby použijeme pro 
výrobu adventních věnců. 

Oznámení křtů: dne 6. listopadu budou ve farním kostele pokřtěny tyto děti: Vojtěch Štěpán Šenberger    
a Samuel Hubač.                                     

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí                     
1. 11.          

slavnost Všech svatých -     
doporučený svátek 

v 18:00, za Františka Vošmeru, manželku, snachu, 
sourozence a rodiče 

úterý                       
2. 11.  

vzpomínka na všechny věrné 
zemřelé 

v 8:00, na úmysl Svatého otce Františka;                              
a v 18:30, za všechny věrné zemřelé 

středa           
3. 11. 

středa 31. týdne v mezidobí v 16:45 ,dětská‘, za zemřelou Františku Kozlovou, 
manžela, děti, vnuky a snachu Ludmilu  

čtvrtek             
4. 11.  

památka sv. Karla Boromejského, 
biskupa 

v 18:00, za naši farnost (missa pro populo místo 
neděle) 

pátek              
5. 11.   

pátek 31. týdne v mezidobí v 18:00, za zesnulé biskupy a kněze brněnské 
diecéze 

sobota          
6. 11.  

sobotní památka Panny Marie v 8:00, za zesnulého Radka Štefku 


