
 
Ohlášky 18. července 2021  
 

Dnes je 18. července – 16. neděle v mezidobí. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za farnost.  

Příští neděle 25. července je 17. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za rodinu 
Willmannovu a Valičkovu a za živé rodiny.___________________________________________ 

Ve středu 21. července v 17h se koná každoroční mše sv. u Helenčiny studánky, kterou pořádá 
ostrovačická farnost. 

Papež František vyhlásil na příští neděli první světový den prarodičů a seniorů. Při jeho příležitosti 
bude možné získat plnomocné odpustky pro sebe a pro duše v očistci, a to strávením 
přiměřeného množství času návštěvou či virtuálním kontaktem se staršími lidmi v nouzi či 
v obtížné situaci. Odpustky mohou získat také staří lidé, nemocní a všichni, kdo z vážných důvodů 
nemohou opustit své domovy: ti ať obětují své modlitby, bolesti a utrpení milosrdnému Bohu                 
a oslav tohoto světového dne - zejména papežské liturgie přenášené médii - nechť se zúčastní 
duchovně. 

Mše svatá ve farním kostele v pátek 23.7. bude mimořádně v 8:00 ráno.  

Společenství živého růžence ve farnosti sv. Jakuba v Brně srdečně zve na pouť do Českomoravské 
Fatimy v Koclířově. Uskuteční se v sobotu 7. 8., odjezd v 8:30 od Janáčkova divadla (restaurace 
Bohéma). Zájemci se mohou zapsat do archu vzadu v kostele.  

Oznámení křtů: dne 24. 7. budou ve farním kostele pokřtěny tyto děti: Adam Vladimír Jan 
Szathmáry a Nina Dubšová.  

 

 

 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí                     
19. 7.          

pondělí 16. týdne v mezidobí v 18:00, za Kryštofa Schnircha a rodiče 

úterý                       
20. 7. 

úterý 16. týdne v mezidobí mše sv. v naší farnosti není 

středa           
21. 7. 

středa 16. týdne v mezidobí v 16:30, za zemřelého manžela a syna 

čtvrtek             
22. 7. 

svátek sv. Marie Magdalény v 18:00, úmysl zatím volný 

pátek              
23. 7.  

svátek sv. Brigity Švédské, 
řeholnice, patronky Evropy 

v 8:00, na úmysl celebranta 

sobota          
24. 7.    

sobota 16. týdne v mezidobí v 8:00, úmysl zatím volný 




