
Ohlášky 10. dubna 2022 KE ČTENÍ  
Dnes je 10. dubna – Květná neděle. 
Mše sv. v 7:30 byla sloužena za zemřelého manžela a celou rodinu 
Mše sv. v 9:00 byla sloužena za farnost 
Mše sv. v 10:30 byla sloužena za Magdalenu Jírů a celou rodinu 

Sbírka z minulé neděle spolu s farním bazarem vynesla v celé farnosti 58.831 Kč. Pán ať odplatí každý 
váš dar. 6.500 Kč zajistí na další rok vzdělání naší Louise z Haiti (Adopce na dálku); 52.331 pomohou 
Ukrajině prostřednictvím účtu Diecézní charity Brno. Všem, kdo jakkoli pomohli, velmi děkujeme! 

Po mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna. 

V pondělí 11. dubna se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Odjezd ze zastávky Stamicova je 
v 17:05. 

Ve středu 13. dubna bude od 16:00 velikonoční úklid farního kostela; od 16:30 úklid kaple.   

Kdo by chtěl během Velikonočního tridua číst během bohoslužeb čtení, přihlaste se po mši sv. 
v sakristii u o. Jiřího. 

Klapání v Kohoutovicích proběhne ve čtvrtek po mši sv. asi v 20:00; v pátek v 7:00, ve 12:00, v 15:00 
a večer po obřadech asi v 19:30; v sobotu v 7:00 a ve 12:00. Sraz je vždy u kaple 5 minut před 
začátkem. 

Velkopáteční křížová cesta ve farním kostele v 17.20 bude dětská. 

Na Velký pátek se ve farním kostele uskuteční dobrovolná sbírka Boží hrob – pro křesťany ve Svaté 
zemi. 

Ve čtvrtek 21. dubna v 19h v kapli opět začíná setkávání Lectio divina – rozjímavé četby Písma 
Svatého. Koná se do konce června každý čtvrtek mimo 2. v měsíci, kdy je adorace. 

Přijměte pozvání na Večer milosrdenství v sobotu 23. dubna od 18h ve farním kostele. 

Společenství křesťanské mládeže zve všechny, kteří mají chuť pomoci při budování společného díla   
na květnové brigády na chalupě v Karolince. Přihlášení naposledy dnes na webu: 
 https://karolinka.kaplekohoutovice.cz/ 

 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu: Bohoslužby: 

pondělí 
11. 4. 

pondělí Svatého týdne  v 18:00, za Jaroslava Křivánka, rodiče a sestru 

úterý 
12. 4. 

úterý Svatého týdne   v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za nemocné kněze 

středa 
13. 4. 

středa Svatého týdne  mše sv. v naší farnosti není 

čtvrtek 
14. 4. 

Zelený čtvrtek  v 18:00, mše sv. na památku Večeře Páně,                       
na poděkování za 30 let života a živou rodinu 

pátek 
15.4. 

Velký pátek  v 18:00, velkopáteční bohoslužba s uctíváním kříže 

sobota 
16. 4. 

Bílá sobota ve 20:00, velikonoční vigilie, za kmotřence Petra                 
a Kryštofa 

neděle 
17. 4. 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v kapli v Kohoutovicích v 7:30, s prosbou o Boží 
požehnání a dary Ducha svatého pro živou rodinu 

ve farním kostele v 9:00, za živé rodiny, na poděkování 
za za všechna dobra a s prosbou o pomoc a Boží požehnání 

v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky 

https://karolinka.kaplekohoutovice.cz/
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FARNÍ POUŤ 7. KVĚTNA DO MIKULČIC 

Odjezd autobusu 9:00 Žebětín, 9:15 Kohoutovice 
Závazné přihlašování přes webový formulář nebo v sakristii/v poličce pod kůrem, 180kč/os. 
V případě odhlášení si prosím najděte náhradníka. 

Mše sv. v 11h v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mikulčicích. Poté pro přihlášené společný oběd 
v restauraci U Peruna. Oběd 130Kč /os, masitá i bezmasá varianta vhodná pro bezlepkovou stravu. 
(nápoje, případně polévku si platí každý sám) 

Přihlašování do 17.4., platba za vše do 20. 4. na účet žebětínské části farnosti nebo hotově v sakristii. 

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 

Návrat do Brna cca v 19h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIRzzmGN-5rTnJWQ4JEYnZl3XwT_6JPNc4anNQWbit8322DQ/viewform



