
Ohlášky  19. června 2022                                                                                             12. neděle v mezidobí        
                                                                                               
Mše sv. v 7:30 byla sloužena za zemřelého manžela a celou živou rodinu.  
Mše sv. v 9:00 byla sloužena za farnost. 
Mše sv. v 10:30 byla sloužena za Albínu a Františka Suchých a jejich rodiče. 

Rozvrh výuky náboženství (včetně přihlášek ke stažení) a termíny 1. sv. přijímání pro školní rok 
2022/23 jsou na obou farních webech. Přihlášky prosíme odevzdejte podepsané (vytištěné či 
sken/foto) do konce června o. Jiřímu nebo katechetkám. Kvůli školním předpisům je třeba 
přihlášku vyplnit a podepsat každým rokem zvlášť pro každé dítě, které se má výuky účastnit. 

Výuka 4. – 6. tříd z obou škol v Kohoutovicích a pro ostatní kohoutovické děti bude probíhat na ZŠ 
Chalabalova. V tuto chvíli víme pouze, že to nebude pátek. Termín lze upřesnit až v září podle 
aktuálních rozvrhů. Za komplikace se omlouváme. 7. - 9. třídy z celé farnosti (a šesťáky ze 
Žebětína) učí o. Jiří v pondělky od 16:00 na faře. 

Příprava k biřmování je plánovaná od září 2022 jedenkrát za 14 dní v úterý od 19h. Začne, bude-li 
alespoň 10 zájemců. Přihlásit se o. Jiřímu můžete ještě dnes. 

V pondělí 29. června bude od 16 do 19h v Katolickém domě v Žebětíně nábor do registru dárců 
kostní dřeně. Více na webu.  

K modlitbě Lectio divina jste zváni ve čtvrtek 23. června v 19h do kaple. Další setkání bude až 
v září. 

Příští neděli 26 června se koná: 
- sbírka na bohoslovce. Pán Bůh zaplať za každý váš dar.  
- žehnání dopravních prostředků po mši sv. v Žebětíně; poté jste zváni na farní zahradu na farní 
opékání. 

Oznámení křtů: v kapli bude pokřtěn v sobotu 25. června Artur Jilma; v neděli 26. června Noemi 
Brázdová. 

Srdečně vás zveme na pouť do Českomoravské Fatimy v Koclířově u Svitav v sobotu 13. 8. 
(Fatimský den), kterou organizuje trvalý jáhen Josef Múčka. Další informace jsou na archu vzadu 
v kostele/kapli, kam se také můžete do konce července přihlásit.  

Datum: Liturgické oslavy v týdnu: Bohoslužby: 

pondělí 
20. 6. 

pondělí 12. týdne v mezidobí 18:00, za zemřelého manžela Karla, syna Karla a za 
zemřelé dvoje rodiče 

úterý 
21. 6. 

památka sv. Aloise Gonzagy, 
řeholníka 

v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za Miluši Kremplovou 
a celou živou rodinu 

středa 
22. 6. 

středa 12. týdne v mezidobí 16:45 ,dětská‘, za zemřelého Jana Halíčka 

čtvrtek 
23. 6. 

slavnost Narození sv. Jana Křtitele 18:00, za zemřelou Marii Kozlovou, manžela a dvoje 
rodiče 

pátek 
24. 6. 

slavnost Nejsvětějšího srdce 
Ježíšova 

18:00, za Stanislava Jelínka, manželku a živé rodiny 

sobota 
25. 6. 

památka Neposkvrněného srdce 
Panny Marie 

8:00, za Patrika a duše v očistci 

neděle 
26. 6. 

13. neděle v mezidobí v kapli v Kohoutovicích v 7:30, za farníky 

ve farním kostele v 9:00, za rodiče Fröhlichovy, dcery, 
zetě a duše v očistci 

v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za zesnulého 
manžela a rodinu Reitoralovu 


