
Ohlášky 1. května 2022  
Dnes je 1. května - 3. neděle velikonoční. 
Mše sv. v 7:00 byla sloužena za Emilii a Viléma Gabrielovy, rodiče a sourozence 
Mše sv. v 9:00 byla sloužena za Marii a Břetislava Rösslerovy, rodinu Vitulovu, Brázdovu, 
                          syna Jaroslava a za Kristinu a Jindřicha Závodských 
Mše sv. v 10:30 byla sloužena za farníky 

Dnes po mši sv. v Žebětíně jste zváni do farní kavárny 

V pondělí 2. května se po mši svaté, tj. asi v 19:15 koná na faře F-klub.  

Biblická hodina se koná ve středu 4. května v 19:00 na faře. 

K rozjímavé četbě Písma svatého - Lectio divina jste zváni ve čtvrtek 5. května od 19:00 v kapli. 

Pátek 6. května je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele 
v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.  

Májovou pobožnost se modlíme po celý květen takto: 
ve farním kostele vždy 40 minut před každou mší sv., první setkání bude v neděli 1. května; 
v kapli Svaté rodiny každý den mimo úterý a čtvrtku, vždy od 19:00, první setkání bude v neděli              
1. května. 

Sbor mladých zkouší až 22. května. 

Svatodušní novéna bude probíhat od pátku 27. května do soboty 4. června vždy ve 20:30 v kapli. 
Kdo byste chtěli moderovat některý večer, přihlaste se u Petry Doffkové. 

U východu z kostela a na webu je nové číslo farního občasníku. 

 

 

 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu: Bohoslužby: 

pondělí 
2. 5. 

památka sv. Atanáše, biskupa                      
a učitele církve 

18:00, za Květoslava Křivánka, rodiče a sourozence 

úterý 
3. 5. 

svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů v kapli v Kohoutovicích v 17:30, na poděkování Pánu 
Bohu od Lucie a Dominika za rodiče, děti a 25 let 
manželství 

středa 
4. 5. 

středa 3. týdne velikonočního 16:45 ,dětská‘, za Františka Valíka a zemřelou rodinu 

čtvrtek 
5. 5. 

čtvrtek 3. týdne velikonočního 18:00, za Růženu Kozlovou, manžela, vnuka a živé 
rodiny 

pátek 
6. 5. 

památka sv. Jana Sarkandra, kněze 
a mučedníka 

18:00, na poděkování za 50 let života a za živé rodiny 

sobota 
7. 5. 

sobota 3. týdne velikonočního v 11:00, v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Mikulčicích, na úmysly poutníků 

neděle 
8. 5. 

4. neděle velikonoční v kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Ludmilu Štipskou    
a živé a zemřelé rodiny 

ve farním kostele v 9:00, za farnost 

v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za Jana Komárka       
a celou rodinu 



Ohlášky 1. května 2022  
 

FARNÍ POUŤ 7. KVĚTNA DO MIKULČIC  

Odjezd autobusu 9:00 Žebětín, 9:15 Kohoutovice 

Mše sv. v 11h v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mikulčicích. Poté pro přihlášené společný oběd 
v restauraci U Peruna (nápoje, případně polévku si platí každý sám) 

Cyklopouť – informace je na webu v přihlašovacím formuláři. 

Po obědě odjezd busu do Slovanského hradiště k muzeu, tam 
buď volná prohlídka areálu 
nebo muzeum max 20 – 30 osob, trvá 1h, vstupenky si zajistí každý sám na místě. 
nebo velkomoravský kostelík sv. Markéty u Kopčan na slovenské straně řeky Moravy, celkem 8km 
po rovině, tj asi 2h pěšky.  

Je v jednání komentovaná prohlídka, 2 eura za osobu se platí hotově na místě. Zda se prohlídka 
uskuteční (nezáleží to pouze na nás), budeme vědět ve čtvrtek 5. května večer.  

Návrat do Brna cca v 19h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


