Ohlášky 5. září 2021

Dnes je 5. září – 23. neděle v mezidobí. Mše sv. v 9:00 byla sloužena na poděkování za dary života.
Datum: Liturgické oslavy v týdnu:
Bohoslužby:
pondělí pondělí 23. týdne v mezidobí
6. 9.

v 18:00, za Miriam, Máriu a Anais a za zdraví
a Boží požehnání

úterý
7. 9.

úterý 23. týdne v mezidobí

v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za těžce
nemocnou osobu

středa
8. 9.

svátek Narození Panny Marie

v 16:45 ,dětská‘, za Vojtěcha Skalníka, manželku
Ludmilu, vnuka Karla a dvoje rodiče

čtvrtek
9. 9.

čtvrtek 23. týdne v mezidobí

v 18:00, za Marii a Bohumila Štelclovy, Františku
Mandelíkovou a živé rodiny

pátek
10. 9.

pátek 23. týdne v mezidobí

v 18:00, za Ladislava Stejskala, manželku, dcery
Hanu a Marii a dvoje rodiče

sobota sobota 23. týdne v mezidobí
poutní na Vranově, ve 12:00, na úmysl
11. 9.
celebranta
Příští neděle 12. září je 24. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost.
Nyní po mši sv. jste zváni do farní kavárny.
První letošní dětská mše sv. bude slavena ve středu 8. září v 16:45 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 paní kostelnici).
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.
Společenství křesťanské mládeže zve všechny, kteří mají chuť pomoci při budování společného díla na
brigádu na chalupě v Karolince. Brigáda proběhne od 24. do 28. září. V případě zájmu se ozvěte Adamovi
Vošmerovi (606109402 vosmeradam@gmail.com) nebo Ondřejovi Valešovi (cmelda.vales@gmail.com
603220501).
Farní dobročinný bazar se koná o víkendu 8. – 10. října.

