
 
Ohlášky 5. prosince 2021  

Dnes je 5. prosince - první neděle adventní. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za naši farnost. 

Příští neděle 12. prosince je třetí adventní, tzv. Radostná (Gaudete). Mše sv. v 9:00 bude sloužena 
za rodinu Březinovu.  

Sv. Mikuláš zve děti dnes v 16:45 do farního kostela. 
Ve středu je slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie; mši svatou budeme slavit až v 18:00.  
V pátek 10. prosince jste zváni na rorátní mši sv. v 6:00 do kaple v Kohoutovicích, obvyklá adorace 
v 17:00 a večerní mše sv. v Žebětíně se nekoná. 
Farní synodní skupinka se sejde na faře v neděli 12. prosince v 16:30. 
Je k dispozici posledních pár kalendářů na rok 2021 a tištěný Průvodce adventem. 
Kostel bude ve čtvrtek otevřen vždy již od 16:50. Srdečně zveme v tomto čase k modlitbě růžence 
a k mariánské pobožnosti. Prosím také o modlitbu za jednotu a lásku v naší farnosti a za vzájemné 
pochopení našich různých cest k Bohu a způsobů modlitby.  
Oznámení křtu: v sobotu 11. prosince bude ve farním kostele pokřtěna Veronika Magdalena Lanči. 
 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí                     
6. 12.          

pondělí po 2. neděli adventní  v 18:00, za Františka Jelínka, manželku Věru, syna 
Vladimíra a rodinu Ambrožovu 

úterý                       
7. 12.  

památka sv. Ambrože, biskupa              
a učitele církve 

v kapli v Kohoutovicích v 17:30, z vigilie slavnosti 
Neposkvrněného početí Panny Marie, úmysl zatím 
volný 

středa           
8. 12. 

slavnost Panny Marie, počaté bez 
poskvrny prvotního hříchu -
doporučený svátek 

v 18:00, za rodiny Chytilovu a Odendaalovu 

čtvrtek             
9. 12.  

čtvrtek po 2. neděli adventní v 18:00, za Jana Křivánka, manželku a sourozence 

pátek              
10. 12.   

pátek po 2. neděli adventní rorátní v 6:00 v kapli v Kohoutovicích, na úmysl 
celebranta 

sobota          
11. 12.  

sobota po 2. neděli adventní v 8:00, za rodiče Křivánkovy a Kozlovy a duše                    
v očistci 


