
Ohlášky 15. května 2022  

Dnes je 15. května - 5. neděle velikonoční. 
Mše sv. v 7:00 byla sloužena za rodiče, prarodiče a živou rodinu 
Mše sv. v 9:00 byla sloužena na poděkování za dar života s prosbou do dalších let 
Mše sv. v 10:30 byla sloužena za farníky 

 

Po mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.  

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

Oznámení křtu: v sobotu 21. května bude v kapli pokřtěna Rozálie Daňková a Albert Nemec.  

V sobotu 21. května jste zváni v 18:00 do farního kostela na koncert duchovní hudby „Johann 
Sebastian Bach a staří čeští mistři“. Na varhany hraje Ondřej Mucha.  

Příští neděli 22. května se koná sbírka na pronásledované křesťany. Pán Bůh zaplať za každý váš 
dar. 

Sbor mladých zkouší příští neděli 22. května od 8:30 v Domku, v 10:30 zpívá při mši sv. v kapli.  

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. 

 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu: Bohoslužby: 

pondělí 
16. 5. 

svátek sv. Jana Nepomuckého, 
kněze a mučedníka, hlavního 
patrona Čech 

18:00, za Josefa Habra, bratry Jaroslava a Vladimíra, 
dvoje rodiče, zemřelou přízeň a živé rodiny 

úterý 
17. 5. 

úterý po 5. neděli velikonoční v kapli v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl 

středa 
18. 5. 

středa po 5. neděli velikonoční 16:45 ,dětská‘, na poděkování za 58 let manželství 

čtvrtek 
19. 5. 

čtvrtek po 5. neděli velikonoční 18:00, za Františku a Antonína Bartošovy, jejich syna 
Jana, manželku Veroniku a živé rodiny 

pátek 
20. 5. 

památka sv. Klementa Maria 
Hofbauera, kněze 

18:00, za P. Ladislava Marka Pelouška, rodiče                       
a sourozence 

sobota 
21. 5. 

svátek výročí posvěcení katedrály 
sv. Petra a Pavla 

8:00, na poděkování za dar života a Boží milosti a za 
rodiče, manžela a živé rodiny  

neděle 
22. 5. 

6. neděle velikonoční v kapli v Kohoutovicích v 7:30, za zesnulé rodiče 
Bílých a Ninu a Karla Slaninovy 

ve farním kostele v 9:00, za naši farnost a za rodinu 
Nečasovu a Šmídkovu 

v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za rodinu Mejzlíkovu 


