
Ohlášky 17. dubna 2022  
 
Dnes je 17. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně. 
Mše sv. v 7:30 byla sloužena s prosbou o Boží požehnání a dary Ducha svatého pro živou rodinu 
Mše sv. v 9:00 byla sloužena za živé rodiny, na poděkování za všechna dobra a s prosbou o pomoc                 
a Boží požehnání 
Mše sv. v 10:30 byla sloužena za farníky 

 

Vezměte prosím na vědomí změnu času a místa některých bohoslužeb ve Velikonočním oktávu: 

-V úterý 19. dubna začne mše sv. v kapli Svaté rodiny až v 18:00 a nebude před ní možnost svátosti 
smíření. V úterý také odpadá hodina náboženství ve skupině otce Jiřího na ZŠ Pavlovská. 

- Ve středu a čtvrtek Velikonočního oktávu proběhne ve farním kostele ošetření lavic a dřevěného                       
mobiliáře proti dřevokaznému hmyzu. Mše svaté ve středu a ve čtvrtek budou v kapli Svaté rodiny; 
středeční mše sv. bude až v 18:00 a nebude dětská.  

 

Na pouť do Mikulčic se přihlašujte na arch v kostele naposledy dnes, v internetovém formuláři 
nejpozději ve středu 20. dubna. Platbu na farní účet odešlete též nejpozději 20. dubna. 

Ve čtvrtek 21. dubna v 19h v kapli opět začíná setkávání Lectio divina – rozjímavé četby Písma 
Svatého, které povede Michal Jírů. Koná se do konce června každý čtvrtek mimo 2. v měsíci, kdy je 
adorace.  

Přijměte pozvání na Večer milosrdenství v sobotu 23. dubna od 18h ve farním kostele. 

Oznámení křtu: v sobotu 23. dubna bude ve farním kostele pokřtěna Magdalena Dyčková. 

 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu: Bohoslužby: 

pondělí 
18. 4. 

pondělí velikonočního oktávu v kapli v Kohoutovicích v 7:30, na určitý úmysl 
ve farním kostele v 9:00, za Anežku Otoupalíkovou, 
manžela a rodiče 

úterý 
19. 4. 

úterý velikonočního oktávu v kapli v Kohoutovicích v 18:00, za zemřelého P. Josefa 
Červenku 

středa 
20. 4. 

středa velikonočního oktávu v kapli v Kohoutovicích v 18:00, na úmysl dárce 

čtvrtek 
21. 4. 

čtvrtek velikonočního oktávu v kapli v Kohoutovicích v 18:00, na poděkování                  
za pomoc Panny Marie a andělů strážných a za živé rodiny 

pátek 
22. 4. 

pátek velikonočního oktávu v 18:00, na poděkování za dar života 

sobota 
23. 4. 

sobota velikonočního oktávu v 8:00, za Karla Veselého, jeho rodiče a živé rodiny 

neděle 
24. 4. 

2. neděle velikonoční v kapli v Kohoutovicích v 7:30, za živou a zemřelou 
rodinu 
ve farním kostele v 9:00, za farnost 
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, úmysl zatím volný 


