
 
Ohlášky 16. května 2021   
 
 
 
 

 
 

Dnes je 16. května – 7. neděle velikonoční. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za Jana Zaplatila, 
manželku Františku, rodiče z obou stran a živé rodiny. 
Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí                     
17. 5.          

pondělí po 7. neděli velikonoční v 18:00, na poděkování Bohu Otci, Pánu Ježíši Kristu 
a Panně Marii za uzdravení a dar života s prosbou    
o další pomoc  

úterý                       
18. 5. 

úterý po 7. neděli velikonoční v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za rodinu Házovu, 
rodiče Holíkovy a na určitý úmysl 

středa           
19. 5. 

středa po 7. neděli velikonoční v 16:30, ‚dětská‘, za nenarozené děti a jejich 
maminky, s prosbou o ochranu a zdraví na přímluvu 
Panny Marie 

čtvrtek             
20. 5.  

památka svatého Klementa 
Maria Hofbauera, kněze  

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

pátek              
21. 5.  

svátek Výročí posvěcení 
katedrály sv. Petra a Pavla 

v 18:00, za Marii Lucii Pospíšilovou a živé rodiny 

sobota          
22. 5.    

sobota po 6. neděli velikonoční v 18:00, z vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého,  
za obrácení Tajany k Bohu 

Příští neděle 23. května je slavnost Seslání Ducha Svatého, končí velikonoční doba. Mše sv. 
v 9:00 bude sloužena za naši farnost.________________________________________________ 

Sbírka minulé neděle na pomoc našim bratřím a sestrám na Blízkém Východě vynesla celkem                   
13 300,- Kč. Pán ať odplatí vaše dary! 

Sbírka příští neděle 23. 5. je určena na charitativní účely. 

Srdečně zveme k modlitbě svatodušní novény v kapli Svaté rodiny; denně od 20:30h v kapli až     
do soboty 22. května.  

Výuka náboženství na ZŠ Otevřená bude tento týden již normálně, neboť končí rotační výuka 
pro první stupeň ZŠ. Děti ze třetích, čtvrtých a pátých tříd se sejdou na faře, děti z prvních           
a druhých tříd si vyzvednu ve škole v obvyklých časech. Výuka náboženství pro děti ze druhého 
stupně na faře začne znovu v pondělí 24.5.  

Srdečně zveme na letošní Noc kostelů, která se koná v pátek 28. května v Kohoutovicích.  

O nedělích 30. května a 6. června se při mši sv. v 10:30 ve farním kostele konají slavnosti 
prvního svatého přijímání. Mše sv. v 9:00 proběhne jako obvykle, místa na slavnosti 1. přijímání 
jsou vyhrazena rodičům, kmotrům a příbuzným dětí.  

Na pátek 21. 5 a sobotu 22. 5. vyhlašuji farní brigádu – v pátek a v sobotu úklid kostela                 
a v sobotu navíc venkovní práce na opravě zídky vedle kostela.  

Biřmování se v naší farnosti uskuteční 27. června.  

Oznámení křtů: V sobotu budou v kapli Svaté rodiny pokřtěni Jan a Marie Procházkovi, v neděli 
rovněž v kapli Václav Nečas.  


