
 
Ohlášky 25. července 2021  
 

Dnes je 25. července – 17. neděle v mezidobí. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za rodinu Willmannovu 
a Valičkovu a za živé rodiny.  

Příští neděle 1. srpna je 18. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost. 

 

Společenství živého růžence ve farnosti sv. Jakuba v Brně srdečně zve na pouť do Českomoravské 
Fatimy v Koclířově. Uskuteční se v sobotu 7. 8., odjezd v 8:30 od Janáčkova divadla (restaurace 
Bohéma). Zájemci se mohou zapsat do archu vzadu v kostele.  

Znovu srdečně zveme všechny farníky k modlitbě růžence, která se koná před každou mší svatou. 
Prosím, přijďte nejlépe již 40 minut před začátkem každé mše svaté, abychom se růženec pomodlili 
celý ve společenství (občas se stává, že se jej na začátku modlí jen jedna osoba).  

O prvním pátku v srpnu bude otec Jiří mimo farnost; pravidelná návštěva nemocných se proto 
uskuteční již tento pátek 30. 7.  

Oznámení křtů: ve farním kostele bude dne 31. července pokřtěna Daniela Mia Vítková a dne                  
1. srpna Zuzana Volfová. 

Manželské ohlášky: dne 7. 8. hodlají ve farním kostele uzavřít manželství slečna Eliška Vedrová              
a pan František Bejvl, oba z naší farnosti. 

 

 

 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí                     
26. 7.          

památka sv. Jáchyma a Anny,  
rodičů Panny Marie 

v 18:00, za Michaelu Černou, za všechny děti 
v rodině, jejich rodiče, babičku a duše v očistci 

úterý                       
27. 7. 

památka sv. Gorazda a druhů mše sv. v naší farnosti není 

středa           
28. 7. 

středa 17. týdne v mezidobí v 16:30, na úmysl dárce 

čtvrtek             
29. 7. 

památka sv. Marty v 18:00, za zemřelou Josefu Pospíšilovou, 
manžela, čtyři syny, dvě dcery, čtyři snachy, 
zetě, vnuka a živé rodiny 

pátek              
30. 7.  

pátek 17. týdne v mezidobí  v 18:00, za Marii Drdlíkovou, manžela Vladimíra 
a duše v očistci 

sobota          
31. 7.    

památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze v 8:00, za Vincencii Beranovou, rodiče                           
a sourozence 




