
 
Ohlášky 21. února 2021                                          
 
 
 
 
 
 

 

   

Dnes je 21. února -1. neděle postní. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za zemřelého syna Jaroslava 
Brázdu k prvnímu výročí jeho úmrtí.   

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 
pondělí             
22. 2. 

svátek Stolce sv. apoštola Petra  v 18:00, za našeho papeže Františka a na jeho 
úmysly 

úterý        
23. 2. 

úterý po první neděli postní v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za rodiče 
Žůrkovy, bratra a na určitý úmysl 

středa      
24. 2.  

středa po první neděli postní v 16:30, úmysl zatím volný 

čtvrtek   
25. 2.  

čtvrtek po první neděli postní v 18:00, za Josefa Berana, manželku, dceru         
a celou zemřelou rodinu 

pátek       
26. 2.  

pátek po první neděli postní v 18:00, úmysl zatím volný 

sobota    
27. 2. 

sobota po první neděli postní v 18:00, ze druhé neděle postní; za Františka 
Slezáka, dvoje rodiče, bratra Jaroslava, švagra 
Jindřicha a jeho sestru Evičku 

  Příští neděle 28. února je 2. postní. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost.__________ 

Platí farní oznámení ze dne 23.12. Počet účastníků bohoslužby uvnitř prostoru farního kostela je 
od 27. 12. omezen na 15 osob. Kdo potřebuje pomoci se zapsáním do tabulky na mše sv., 
nebojte se volat paní kostelnici Haně Trčkové (776 601 014), pastorační asistentce Petře 
Doffkové (604 240 107) či otci Jiřímu (734 271 856).  

Modlitbu křížové cesty se v postě budeme modlit ve farním kostele vždy v pátek - začátek 40 
minut přede mší svatou - a v neděli ve 14:30. K účasti na křížových cestách se můžete zapsat do 
tabulky - stejným způsobem a na stejném odkazu jako mše svaté.  
Na stolku s tiskem si můžete vzít Postní průvodce - prosíme o příspěvek 5 Kč do pokladničky.  
Tamtéž jsou k dispozici Postní pokladničky - postničky.  

 „Farní ples jinak“ sice již skončil, ale projekt výstavby dětského hospice Dům pro Julii můžete 
podpořit i nadále - kasičky na hotovost budou v sakristii kostela do neděle 28. února.  
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vPIhdPKKOe3b91HdVQltGcvD9ndPJ5MXrpb1tzPMkdg/edit#gid=0



