
Ohlášky 22. května 2022  
 
Dnes je 22. května - 6. neděle velikonoční. 
Mše sv. v 7:30 byla sloužena za zesnulé rodiče Bílých a Ninu a Karla Slaninovy 
Mše sv. v 9:00 byla sloužena za naši farnost a za rodinu Nečasovu a Šmídkovu 
Mše sv. v 10:30 byla sloužena za rodinu Mejzlíkovu, Šuráňovu a Ladislava Mejzlíka 

 

Dnešní sbírka je určena pro pronásledované křesťany. Pán Bůh zaplať za každý váš dar. 

Májová pobožnost: ve farním kostele vždy 40 minut před každou mší sv.; 
v kapli Svaté rodiny v pondělí, středu a pátek v 19h. 

Ve čtvrtek 26. května o slavnosti Nanebevstoupení Páně bude mše sv. ve farním kostele už v 17:00. 
K modlitbě Lectio divina jste zváni od 19h do kaple. 

Setkání obou částí farní pastorační rady se koná ve středu 25. 5. v 19h. Hosté jsou srdečně zváni.  

Svatodušní novénu se modlíme v kapli denně od pátku 27. května do soboty 4. června. Začátek ve 
20:30, konec ve 21h.  

Manželské ohlášky: dne 4. června hodlají ve farním kostele v Žebětíně uzavřít manželství pan Michal 
Konečný z farnosti Brno – Starý Lískovec a slečna Veronika Matušková. 

Prosíme zájemce o přípravu ke svátosti biřmování, aby se do 19. června přihlásili otci Jiřímu. 
Příprava se bude konat od září 2022 jedenkrát za 14 dní v úterý od 19h. 

Letošní farní víkend se koná 10. a 11. září. Mše sv. na Vranově bude opět v 16h. 

 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu: Bohoslužby: 

pondělí 
23. 5. 

pondělí po 6. neděli velikonoční 18:00, za syna a dar víry pro něho 

úterý 
24. 5. 

úterý po 6. neděli velikonoční v kapli v Kohoutovicích v 17:30, na poděkování za dar 
života 

středa 
25. 5. 

středa po 6. neděli velikonoční 16:45 ,dětská‘, na úmysl celebranta 

čtvrtek 
26. 5. 

slavnost Nanebevstoupení Páně - 
doporučený svátek 

17:00, za maminku a její uzdravení 

pátek 
27. 5. 

pátek po 6. neděli velikonoční 18:00, za Antonii Šedou a dva manžely 

sobota 
28. 5. 

sobota po 6. neděli velikonoční 8:00, za zemřelou Martu Mičánkovou (zádušní mše sv.) 

neděle 
29. 5. 

7. neděle velikonoční v kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Annu a Františka 
Brázdovy, sourozence a rodiče 

ve farním kostele v 9:00, za děti, přistupující 
k prvnímu svatému přijímání 

v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky 


