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Dnes je 20. března – 3. neděle postní. 
Mše sv. v 7:00 byla sloužena za rodiče Štipských a za živou a zemřelou rodinu. 
Mše sv. v 9:00 byla sloužena za Jana a Marii Jurčekovy a za duše v očistci. 
Mše sv. v 10:30 byla sloužena za farníky. 

 
Sbírka z minulé neděle na velká setkání mládeže (ČBK) vynesla 14.750 Kč. Pán ať odplatí vaše dary. 

V sobotu 26. března se od 16h v Domku v Kohoutovicích koná postní duchovní obnova s P. Marcelem 
Javorou, farářem v Brně-Komíně, na téma „K čemu je půst dobrý?“ Přihlásit se můžete u Petry Doffkové.  

Farní dobročinný bazar se koná 1. – 3. dubna. Informace jsou na vývěsce, na obou farních webech a na 
lístcích u východu z kostela. Vzhledem k současné mimořádné situaci a naléhavé potřebě humanitární 
pomoci pro Ukrajinu bude na tento účel určena i sbírka příští neděle. Výtěžek bazaru a nedělní sbírky 
bude rozdělen takto:  Částku 6.500 Kč odešleme na pomoc naší adoptivní dceři Louise Gerline Devilus 
z Haiti ( v rámci projektu Adopce na dálku); zbytek výtěžku bazaru a sbírky pošleme prostřednictvím účtu 
Diecézní charity Brno na pomoc Ukrajině. Prosíme o pomoc zvlášť při chystání a úklidu bazaru; ozvěte se 
prosím Petře Doffkové.  

Naši farníci Filip a Kateřina Münzovi zprostředkovávají naléhavou prosbu z krajského státního 
zastupitelství, kde se organizuje pomoc pro rodinné příslušníky jejich kolegů na Ukrajině. Je naléhavě 
třeba ubytování pro asi dvě desítky matek s dětmi. Pokud byste byli schopni poskytnout alespoň několika 
osobám na cca jeden měsíc (typicky matka s dítětem/dětmi) prostor k bydlení (ideálně s možností 
samostatného vaření, nechtějí být na obtíž), ozvěte se prosím Filipovi Münzovi na číslo 732 803 635. 

V pátek 25. 3., o slavnosti Zvěstování Páně, se naše farnost při pravidelné páteční adoraci od 17:00 ve 
farním kostele připojí k výzvě papeže Františka k zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci 
Panny Marie. Při této příležitosti posílá věřícím brněnské diecéze následující vzkaz otec biskup Vojtěch:  

 

 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu: Bohoslužby: 
pondělí 
21. 3. 

pondělí 3. týdne postního 18:00, za Andělu a Jana Kozlovy, syna, dceru a celou 
zemřelou přízeň 

úterý 
22. 3. 

úterý 3. týdne postního v kapli v Kohoutovicích v 17:30, úmysl zatím volný 

středa 
23. 3. 

středa 3. týdne postního 16:45 ,dětská‘, na úmysl dárce 

čtvrtek 
24. 3. 

čtvrtek 3. týdne postního 18:00, za Adriana, jeho zdraví, Boží požehnání a za dar víry 

pátek 
25. 3. 

slavnost Zvěstování Páně 18:00, za Vladimíra a Marii Kozlovy, rodiče, sourozence             
a živou rodinu 

sobota 
26. 3. 

sobota 3. týdne postního 8:00, za rodiny Filgasovu, Pavlů a Krotilů 

neděle 
27. 3. 

4. neděle postní - Radostná 
(Laetare)  

v kapli v Kohoutovicích v 7:30, za rodiče, prarodiče a živou 
rodinu 
ve farním kostele v 9:00, za farnost 
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za Josefa Kršku a Marii 
Krškovou 
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Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 

Milé sestry, milí bratři, 

jistě jste zaznamenali, že v pátek 25. března 2022 od 17.00 hodin papež František během modliteb za mír, 
kterým bude předsedat v bazilice svatého Petra v Římě, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci 
Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého 
otce. 

Modlitba ze svatopetrské baziliky bude přenášena prostřednictvím Mondovize, Youtube kanálu Vatican 
media Live a u nás je od 17.00 hodin zařazena do vysílání TV Noe.  

K tomuto modlitebnímu setkání zve Svatý otec 25. března spolu s biskupy také všechny kněze, jáhny a věřící, 
aby se k němu připojili při modlitebních setkáních v katedrálách, na mariánských poutních místech i ve 
farních a řeholních společenstvích po celém světě. 

Prosím, připojme se také v naší diecézi podle svých možností k této modlitbě za mír na Ukrajině a za 
skončení válečného konfliktu.  

V katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově se sejdeme k modlitbě za mír a k zasvěcení Neposkvrněnému Srdci 
Panny Marie v pátek 25. března 2022 v 19.00 hodin.  

V modlitbě s vámi všemi spojený 

Váš biskup Vojtěch 

 

 


