
Program farního víkendu 2021 
 

Sobota 11. 9.  
poutní mše sv. na Vranově ve 12:00 

 
Autobus 

Zapisujte se prosím na archy v kostele/kapli. Platba 70 Kč/os až 
na místě. 
Odjezd ze Žebětína od kostela v 10:30. 
Odjezd z Kohoutovic od hájenky v 10:45. 
 

Společný oběd 
Hovězí vývar, guláš s knedlíkem (bezlepková nabídka bude 
upřesněna až na místě) 
Zapisujte se prosím na archy v kostele/kapli.  
Platba 120 Kč/os do 5. září 
v Žebětíně v sakristii, v Kohoutovicích P. Doffkové po mši sv. 
 

Nabídka pro poutníky (pouze za příznivého počasí) 
Pěšky (22 km pro zdatné chodce) 
Prosíme, dejte o sobě vědět do pátku 10. září. 
V Žebětíně sraz v 5:00 u kostela. Kontakt: Jitka Kozlová, 
vlad.kozel@seznam.cz, tel: 739 686 679 
V Kohoutovicích sraz v 5:00 na zastávce MHD Kohoutovice-
hájenka. Kontakt: Marie Jírů, marie@jiru.cz, tel: 774 258 046 
 
Pěšky (6 km) 
Není třeba dávat vědět předem. 
Z Lelekovic přes Babí lom, nebo cestou vhodnou pro kočárky. 
Sraz v 8:30 na zastávce Lelekovice, náves. 
Kontakt: jiri@doffek.cz, tel: 603 170 766 

 
Rychlá chůze/pomalý běh, koloběžka (22km) 
Prosíme, dejte o sobě vědět do pátku 10. září. 
Sraz v 8:00 u kaple.  
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. 
 
Na kole (20km) 
Prosíme, dejte o sobě vědět do pátku 10. září. 
Sraz v 9:00 u kaple.  
Kontakt: jhrabovsky@atlas.cz, tel: 737 287 785 
 
 

Neděle 12. 9. farní den 
 
13:30 chystání 
14:30 kostel - požehnání 
15:00 kostel - přednáška „Proměna farnosti“ (P. Pavel Kafka) 
V době přednášky bude na faře zajištěn program pro děti s paní 
katechetkou M. Jírů (stolní hry). 

15:00 - 17:00 hřiště ZŠ Otevřená - fotbalová utkání 
V průběhu odpoledne na farní zahradě občerstvení a drobné hry 
pro děti 
16:15 - 16:50 klubovna - loutkové divalo „Princ Bajaja“ 
17:00 - 17:30 klubovna - prohlídka 
19:00 úklid 
Při dešti se program farního dne koná v Katolickém domě. 
Zrušení programu v souvislosti s koronavirem vyhrazeno. 


