
 
Ohlášky 27. září 2020  
 
 
 
 
 

  

Dnes je 27. září - 26. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za farnost. 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:            Bohoslužby: 
pondělí 
28. 9. 

slavnost sv. Václava, mučedníka, 
hlavního patrona českého 
národa-doporučený svátek 

v 18:30; za naši vlast, za politiky a státníky 

úterý    
29. 9. 

svátek sv. Michaela, Gabriela 
a Rafaela, archandělů  

v kapli v Kohoutovicích v 17:30; na určitý úmysl 

středa   
30. 9. 

památka sv. Jeronýma, kněze 
a učitele církve 

 v 16:30 ‚dětská‘; na úmysl celebranta 

čtvrtek 
1. 10.  

památka sv. Terezie od Dítěte 
Ježíše, panny a učitelky církve 

v 18:00; za manžela, rodiče Klimešovy a zemřelou 
přízeň 

pátek     
2. 10. 

památka sv. andělů strážných v 18:00; na úmysl dárce 

sobota 
3. 10. 

sobota 26. týdne v mezidobí v 8:00, na úmysly Panny Marie 

  Příští neděle 4. října je 27. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Pavlínu 
a Josefa Andresičovy, zemřelé a živé rodiny._______________________________________  

U všech dnešních oznámení je možná změna nebo zrušení, podle situace s pandemií Covid-19. 
Prosím, sledujte aktuální oznámení na webových stránkách a na venkovní nástěnce u kostela. 

 

Mějte prosím na paměti, že pondělní mše svatá je až v 18:30.  

K modlitbě chval ve farním kostele v Žebětíně jste zváni ve čtvrtek 1. října po mši sv. 

V mariánském měsíci říjnu jste všichni srdečně zváni k modlitbě růžence půl hodiny před každou 
mší svatou. V pátky bude od 17:00 výstav Nejsvětější svátosti; v 17.25 svátostné požehnání a od 
17:30 modlitba růžence. V neděli se růženec modlíme od 17:00.  

Pátek 2. října je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele 
v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.  

2. – 4. října se koná farní dobročinný bazar. Vybrané peníze umožní Louise z Haiti další rok 
vzdělávání. Prosíme ty, kdo by byli ochotní pomoci při chystání a úklidu, aby se přihlásili Petře 
Doffkové.  

Příští neděli bude v Žebětíně po mši svaté farní kavárna.  

V neděli 4. října bude v kapli Svaté rodiny pokřtěna Magdaléna Zrnečková. 

V pondělí 5.října plánujeme v rámci F-klubu na faře v Žebětíně promítnout film italsko-
francouzský film Habemus Papam. V pátek 9.října v 16:00 také zveme větší děti na promítání 
filmu Cesta do školy, rovněž na faře v Žebětíně. Podrobnější informace budou v ohláškách příští 
neděle.  

 


