Ohlášky 12. června 2022

Slavnost Nejsvětější Trojice

Mše sv. v 7:00 byla sloužena za farníky
Mše sv. v 9:00 byla sloužena za Jana Zaplatila, manželku, rodiče a sourozence z obou stran
Mše sv. v 10:30 byla sloužena na určitý úmysl
Datum:
Liturgické oslavy v týdnu:
Bohoslužby:
pondělí
13. 6.

památka sv. Antonína z Padovy,
kněze a učitele církve

18:00, na úmysl celebranta

úterý
14. 6.

úterý 11. týdne v mezidobí

v kapli v Kohoutovicích v 17:30, úmysl zatím volný

středa
15. 6.

středa 11. týdne v mezidobí

16:45 ,dětská‘, na poděkování Bohu a Panně Marii
za manžela, naše děti, maminku a sourozence
s prosbou o požehnání

čtvrtek
16. 6.

slavnost Těla a Krve Páně –
doporučený svátek

18:00, za Jana Bartoše, manželku Veroniku a živé
rodiny

pátek
17. 6.

pátek 11. týdne v mezidobí

18:00, za Františku Beranovou, rodiče, sourozence
a duše v očistci

sobota
18. 6.

sobota 11. týdne v mezidobí

8:00, na poděkování za všechno dobrodiní a na úmysl
dárce

neděle
19. 6.

12. neděle v mezidobí

v kapli v Kohoutovicích v 7:30, úmysl zatím volný
ve farním kostele v 9:00, za farnost
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za Albínu a Františka
Suchých a jejich rodiče

Sbírka na charitativní účely z minulé neděle vynesla v celé farnosti 15 380 Kč. Pán ať odplatí vaše
dary.
Po mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.
V tomto týdnu končí výuka náboženství na ZŠ v Kohoutovicích.
V pondělí 13. června se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Odjezd ze zastávky Stamicova
je v 17:05.
Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně, je to doporučený svátek. Po mši sv. v 18:00 ve farním
kostele bude následovat průvod s Eucharistií po kostele a požehnání před kostelem. Pokud můžete
věnovat květiny k výzdobě oltářů, učiňte tak nejpozději do čtvrtečních 14:00 hodin. Modlitba
Lectio Divina v Kohoutovicích se nekoná.
V neděli 26. června po mši sv. v Žebětíně se koná žehnání dopravních prostředků; poté jste zváni
na farní zahradu na farní opékání.
Rozvrh výuky náboženství (včetně přihlášek ke stažení) a termíny 1. sv. přijímání pro školní rok
2022/23 budou na obou farních webech. Přihlášky prosíme odevzdejte podepsané (vytištěné či
sken/foto) do konce června o. Jiřímu nebo katechetkám. Kvůli školním předpisům je třeba
přihlášku vyplnit a podepsat každým rokem zvlášť pro každé dítě, které se má výuky účastnit.
Prosíme zájemce o přípravu ke svátosti biřmování, aby se do 19. června přihlásili otci Jiřímu.
Příprava se bude konat od září 2022 jedenkrát za 14 dní v úterý od 19h.
Oznámení křtů: v sobotu 18. června bude ve farním kostele pokřtěna Diana Vaxmonská a Matylda
Kirchnerová. V neděli 19. června pak v kapli Vilém Horák.

