Ohlášky 2. května 2021

Dnes je 2. května – 5. neděle velikonoční. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za rodiče Frolichovy, dcery, zetě
a duše v očistci.
Datum: Liturgické oslavy v týdnu:
Bohoslužby:
pondělí svátek sv. Filipa a Jakuba,
3. 5.
apoštolů

v 18:00, za Květoslava Křivánka, rodiče a sourozence

úterý
4. 5.

úterý po 5. neděli velikonoční

v kapli v Kohoutovicích v 17:30, na úmysl celebranta

středa
5. 5.

středa po 5. neděli velikonoční

v 18:00, úmysl zatím volný

čtvrtek památka sv. Jana Sarkandra,
6. 5.
kněze a mučedníka

v 18:00, za Františka Valíka, manželku Marii a živé rodiny

pátek
7. 5.

v 18:00, za Antonii Šedou a dva manžely

pátek po 5. neděli velikonoční

sobota sobota po 5. neděli velikonoční v 18:00, ze šesté neděle velikonoční, za Oldřišku
8. 5.
Burovou, manžela, dceru, rodiče a živé rodiny
Příští neděle 9. května je 6. velikonoční. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost.____________

Májové pobožnosti se konají ve farním kostele v neděli vždy od 8:00 a ve všední dny od 17:00.
Výuka náboženství pro děti ze ZŠ Otevřená bude tento týden pro děti ze druhých, čtvrtých a pátých
tříd. Děti ze čtvrtých a pátých tříd se sejdou na faře ve 13.30, děti z druhých tříd si vyzvednu jako
obvykle ve škole v 14.45. Výuka na faře pro 2. stupeň se zatím nekoná. V tomto týdnu se otec Jiří
domluví s rodiči na případném restartu dětských mší svatých ve středu; mše sv. tuto středu bude
ještě v 18:00 a nebude dětská.
Pátek 7. května je první v měsíci. Po předchozí telefonické domluvě navštíví otec Jiří nemocné.
Adorace Eucharistie a příležitost ke svátosti smíření bude ve farním kostele od 17:00.
V sobotu 8. května bude v kapli v Kohoutovicích pokřtěn Lukáš Hladůvka.
Příští neděli 9. května vykonáme sbírku ve prospěch našich bratří a sester na Blízkém Východě.
Příští neděle je rovněž Den matek a Den modliteb za pronásledované křesťany.
V neděli 9. května mezi 15 a 18h jste srdečně zváni na farní zahradu (při zachování hygienických
nařízení) oslavit 50. narozeniny o. Jiřího.
Srdečně zveme na letošní Noc kostelů, která se koná v pátek 28. května, letos v Kohoutovicích.
O nedělích 30. května a 6. června se při mši sv. v 10:30 ve farním kostele konají slavnosti 1. svatého
přijímání. V tyto dny se v kapli z organizačních důvodů mše sv. v 10:30 ruší.
Biřmování, v loňském roce odložené kvůli koronaviru, se v naší farnosti uskuteční 27. června.

