
 
Ohlášky 13. března 2022  

Dnes je 13. března – 2. neděle postní. Dnes je zároveň 9. výročí zvolení papeže Františka. Mše sv.    
v 9:00 byla sloužena za naši farnost.  

Příští neděle 20. března je 3. postní. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Jana a Marii Jurčekovy              
a za duše v očistci.____________________________________________________________________________  

Dnešní sbírka je určena na velká setkání mládeže (ČBK). 

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

V pondělí 14. března se po mši svaté mimořádně koná na faře F-klub.  

Pátek 18. března je mimořádným postním dnem naší farnosti. Lze se k němu dobrovolně připojit 
jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti, za potřeby farníků a za 
mír na Ukrajině a jinde ve světě.  

V neděli 20. března při všech mších sv. ve farnosti bude udělovat o. Jiří pomazání nemocných.  

V sobotu 26. března se od 16h v Domku v Kohoutovicích koná postní duchovní obnova s P. Marcelem 
Javorou, farářem v Brně-Komíně, na téma „K čemu je půst dobrý?“  Prosíme, přihlašujte se u Petry 
Doffkové. 

Nedělní křížovou cestu se budeme ve farním kostele v Žebětíně modlit ve 14:30 h.  

Děkujeme všem, kteří jste přispěli do farní sbírky materiální pomoci pro ukrajinské běžence. Pokud byste 
chtěli i nadále přispět do sbírek materiální pomoci, relevantní informace najdete na webových 
rozcestnících na našich stránkách farnostzebetin.cz či kaplekohoutovice.cz.  

Naši farníci Filip a Kateřina Münzovi zprostředkovávají naléhavou prosbu z krajského státního 
zastupitelství, kde se organizuje pomoc pro rodinné příslušníky jejich kolegů na Ukrajině. Je naléhavě 
třeba ubytování pro asi dvě desítky matek s dětmi. Pokud byste byli schopni poskytnout alespoň několika 
osobám na cca jeden měsíc (typicky matka s dítětem/dětmi) prostor k bydlení (ideálně s možností 
samostatného vaření, nechtějí být na obtíž) ozvěte se prosím Filipovi Münzovi na číslo 732 803 635.  

Oznámení křtu: v sobotu 19. března bude ve farním kostele pokřtěna Klára Hana Jančová.  
 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí                     
14. 3.          

pondělí 2. týdne postního v 18:00, za Jaroslava Jelínka st., Jaroslava Jelínka 
ml., všechny sestry a rodiče z obou stran 

úterý                       
15. 3.  

úterý 2. týdne postního v kapli v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl 

středa           
16. 3. 

středa 2. týdne postního v 16:45 ,dětská‘, za rodiny Černých a Zieglerových, 
duše v očistci a za zesnulou Růženku Havlíčkovou 

čtvrtek             
17. 3.   

čtvrtek 2. týdne postního v 18:00, za Růženu Moravcovou a za živou                         
a zemřelou rodinu 

pátek              
18. 3. 

pátek 2. týdne postního v 18:00, za Věru Jelínkovou, manžela, syna 
Vladimíra a živé rodiny 

sobota  
19. 3.           

slavnost sv. Josefa, snoubence 
Panny Marie – doporučený 
svátek 

v 8:00, za Marii a Antonína Zaplatilovy, jejich 
rodiče a živé rodiny 

farnostzebetin.cz
kaplekohoutovice.cz



