
 
Ohlášky 13. února 2022  

Dnes je 13. února – 6. neděle v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za naši farnost. 

Příští neděle 20. února je 7. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Rudolfa 
Tyrase, dceru Kateřinu a živé rodiny.__________________________________________________  

Farní synodní skupinka se naposledy sejde na faře dnes v 16:30. 

V pondělí 14. února se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Odjezd ze zastávky Stamicova   
je v 17:05. 

Národní týden manželství se letos koná od 14. do 20. února. Pozvánky na akce uspořádané při 
jeho příležitosti najdete na obou farních webech.  

Příští neděli 20. února se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Prostředky získané v rámci sbírky jsou 
určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, 
pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi. Pán 
Bůh zaplať za každý dar! 

Výstavu obrazů Evy Hájkové můžete navštívit v Domku v Kohoutovicích v sobotu 26. února od 16 
do 18h a v neděli 27. února po obou mších sv.  

Farní dobročinný bazar se bude konat koná 1.- 3. dubna. 

Na stolku pod kůrem nebo na webu do konce února hlasujte, kam byste rádi jeli na jarní farní 
pouť, která se koná 7. května. 

 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí                     
14. 2.          

pondělí 6. týdne v mezidobí v 18:00, za Jana Komendu, manželku Marii a dvoje 
rodiče 

úterý                       
15. 2.  

úterý 6. týdne v mezidobí v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za Františka 
Voldána 

středa           
16. 2. 

středa 6. týdne v mezidobí v 16:45, ,dětská‘, na poděkování za dar života, 
s prosbou o přímluvu a ochranu Panny Marie        
do dalších let 

čtvrtek             
17. 2.   

čtvrtek 6. týdne v mezidobí v 18:00, za zesnulého Karla Trávníčka a živou 
rodinu 

pátek              
18. 2.    

pátek 6. týdne v mezidobí v 18:00, za rodinu Linduškovu a Smutných a za živou 
rodinu 

sobota  
19. 2.          

sobota 6. týdne v mezidobí v 8:00, za zesnulého Zbyňka Mádra (zádušní mše 
sv.) 


