
Ohlášky 27. března 2022  
 

Dnes je 27. března – 4. neděle postní. 
Mše sv. v 7:00 byla sloužena za rodiče, prarodiče a živou rodinu. 
Mše sv. v 9:00 byla sloužena za farnost. 
Mše sv. v 10:30 byla sloužena za Josefa Kršku a Marii Krškovou. 

 

Dnes v 17:00 se koná setkání Klubu křesťanských seniorů v Domku sv. Rodiny.  

Pátek 1. dubna je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele 
v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.  

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 neděle 3. dubna. 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.  

Oznámení křtu: v sobotu 2. dubna bude ve farním kostele pokřtěn Pavel Dominik Dolák. 

V neděli 3. dubna se koná křížová cesta se skautskými oddíly. Sraz ve 14:00 na zastávce Ríšova, konec 
tamtéž přibližně v 15:00. 

Mimořádná příležitost k předvelikonoční svátosti smíření: 
Sobota 9. dubna, Kohoutovice v Domku od 14:00 do 17:00. 
Neděle 10. dubna, Žebětín v kostele od 15:00 do 17:30. 

Farní kavárna v Žebětíně se koná až o Květné neděli 10. dubna. 

Společenství křesťanské mládeže zve všechny, kteří mají chuť pomoci při budování společného díla na 
květnové brigády na chalupě v Karolince. Přihlašování, kontakt a informace na webu: 
https://karolinka.kaplekohoutovice.cz/ 

Po mši sv. je v Domku v Kohoutovicích otevřená farní knihovna.  

Datum: Liturgické oslavy v týdnu: Bohoslužby: 

pondělí 
28. 3. 

pondělí 4. týdne postního 18:00, za rodiče Myškovy a děti 

úterý 
29. 3. 

úterý 4. týdne postního v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za dobrovolníky 
pomáhající na Ukrajině 

středa 
30. 3. 

středa 4. týdne postního 16:45 ,dětská‘, za zemřelou Jarmilu Kozlovou, manžela 
Stanislava, dvoje rodiče a synovce Oldřicha a Stanislava 

čtvrtek 
31. 3. 

čtvrtek 4. týdne postního 18:00, na úmysl celebranta 

pátek 
1.4. 

pátek 4. týdne postního 18:00, za mír na Ukrajině 

sobota 
2. 4. 

sobota 4. týdne postního 8:00, za Marka a za dar víry  

neděle 
3. 4. 

5. neděle postní v kapli v Kohoutovicích v 7:30, za farníky 
ve farním kostele v 9:00, na úmysl dárce 
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za Stanislava Kyseláka 

https://karolinka.kaplekohoutovice.cz/



