
 
Ohlášky 27. února 2022  

Dnes je 27. února – 8. neděle v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za naši farnost. 

Příští neděle 6. března je 1. postní. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za dar života a Boží požehnání. 

"Vyzývám všechny, aby z příští středy 2. března, Popeleční středy, učinili Den postu za mír. Povzbuzuji k tomu 
zejména věřící, aby se v onen den intenzivně věnovali modlitbě a postili se. Kéž Královna pokoje chrání svět před 
válečným šílenstvím“, vyzval při pravidelné generální audienci 24. února papež František. 

Dnes jste také zváni od 18 do 19 hodin do kostela sv. Tomáše na Moravském náměstí, kde bude modlitba před 
vystavenou Nejsvětější svátostí za mír na Ukrajině a za její obyvatele a oběti. V pondělí 28. února v 19:00 pořádají             
v Betlémském kostele (Pellicova ulice) brněnské církve ekumenickou bohoslužbu s prosbami o pokoj. 

Sbírka Haléř sv. Petra z minulé neděle vynesla v celé farnosti 31.200,- Kč. Pán Bůh zaplať za každý dar.  

Dnes v 17h na faře se koná setkání moderátorů synodních skupinek, kde si vzájemně sdělíme výsledky synodálního 
procesu v naší farnosti. Hosté z řad farníků jsou srdečně zváni. 

Schůze žebětínské části farní pastorační rady se koná v pondělí 28. 2. v 19:30 na faře v Žebětíně. Budeme se 
věnovat především programu letošní Noci kostelů.  

Středeční mše sv. s udělováním popelce ve farním kostele začíná v 18:30. 40 minut před ní se pomodlíme letošní 
první křížovou cestu. V postě se modlitbu křížové cesty budeme modlit vždy v pátek v 17:20 a v neděli v 8:20 

Pátek 4. března je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele v Žebětíně 20 
minut eucharistická adorace a po ní křížová cesta. Bude rovněž příležitost ke svátosti smíření. 

Příští neděli 6. března jste zváni po mši sv. v Žebětíně do farní kavárny. 

Na stolku u vchodu si můžete vzít brožuru Malý průvodce postní dobou - prosíme o příspěvek 5 Kč do pokladničky. 
K dispozici též jako mobilní aplikace.  

Na stolku s tiskem jsou postní pokladničky – postničky a modlitba za Ukrajinu od našich biskupů. Tamtéž a na webu 
je nové číslo farního občasníku. Výtěžek Vaší postní almužny můžete věnovat na záměry Diecézní charity Brno – 
plakát ve venkovní nástěnce a na webu.  

Oznámení křtu: v sobotu 5. března budou ve farním kostele pokřtěni Rozálie Vošmerová a William Urbánek. 

Dnes můžete ještě vzadu hlasovat o cíli farní pouti. 

Venku na nástěnce je plakát s informacemi (číslo účtu, QR kód), jak prostřednictvím Charity ČR přispět na 
humanitární pomoc Ukrajině. Zároveň jsou uvedena telefonní čísla, na která se můžete obrátit, pokud byste byli 
schopní a ochotní poskytnout ubytování válečným uprchlíkům.  

Srdečně zveme k modlitbě růžence a Mariánskému večeřadlu ve čtvrtek cca od 16:55. Modlitba je nyní potřebnější 
než jindy!  

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí                     
28. 2.          

pondělí 8. týdne v mezidobí v 18:00, na úmysl dárce 

úterý                       
1. 3.  

úterý 8. týdne v mezidobí v kapli v Kohoutovicích v 17:30, úmysl zatím volný 

středa           
2. 3. 

Popeleční středa - den přísného 
postu, začátek doby postní 

v 18:30, za Ukrajinu a její lid 

čtvrtek             
3. 3.   

čtvrtek po Popeleční středě v 18:00, za zemřelou Marii Vošmerovou, tchýni      
a dvoje rodiče 

pátek              
4. 3. 

pátek po Popeleční středě v 18:00, za Pavlínu a Josefa Andresičovy a živé 
rodiny 

sobota  
5. 3.           

sobota po Popeleční středě v 8:00, za Dášu Kubiškovou a její rodiče 


