
Ohlášky 29. května 2022                                                                                                7. neděle velikonoční 
 
Mše sv. v 7:00 byla sloužena za Annu a Františka Brázdovy, sourozence a rodiče 
Mše sv. v 9:00 byla sloužena za děti, přistupující k prvnímu svatému přijímání 
Mše sv. v 10:30 byla sloužena za farníky 

 

Sbírka na pronásledované křesťany z minulé neděle vynesla v celé farnosti 18.043 Kč. Pán ať 
odplatí každý váš dar.  

Po mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.  

Klub křesťanských seniorů se sejde dnes až v 19h na slavnostní májové pobožnosti. 

Ke svatodušní novéně se můžete připojit v kapli od 20:30 denně až do soboty 4. června.  

Biblická hodina se koná ve středu 1. června v 19:00 na faře. 

K modlitbě Lectio divina jste zváni ve čtvrtek 2. června v 19h do kaple. 

Pátek 3. června je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17 hodin bude v kostele 
v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření.  

Sbírka příští neděle 5. června je určena na charitativní účely. Pán ať odplatí všechny vaše dary. 
Taktéž 5. června jste zváni po mši sv. v Žebětíně do farní kavárny. 

Noc kostelů se koná v pátek 10. června v Žebětíně. Program je na nástěnce, na webu Noci Kostelů 
a samozřejmě i na farních webech. Začátek páteční mše sv. se přesouvá na 17:15, výstav 
Nejsvětější svátosti nebude.  

Mladé hody začnou v sobotu 11. června ve 13h požehnáním v kapli Svaté rodiny, následuje 
krojovaný průvod Kohoutovicemi zakončený v 17h Moravskou besedou na prostranství před 
poliklinikou. 

Zápis z jednání farní pastorační rady je na vnitřní nástěnce. 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu: Bohoslužby: 

pondělí 
30. 5. 

památka sv. Zdislavy 18:00, za Marii Chylíkovou, manžela Josefa, dva syny, 
dceru a rodiče 

úterý 
31. 5. 

svátek Navštívení Panny Marie v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za dar života a za 
zesnulé rodiče 

středa 
1. 6. 

památka sv. Justina, mučedníka 16:45 ,dětská‘, za všechny děti v naší farnosti                        
u příležitosti Mezinárodního dne dětí 

čtvrtek 
2. 6. 

čtvrtek po 7. neděli velikonoční 18:00, za nového diecézního biskupa Pavla s prosbou 
o všechny dary Ducha svatého potřebné k jeho službě 

pátek 
3. 6. 

památka sv. Karla Lwangy a druhů, 
mučedníků 

18:00, za Marka, aby našel dar víry 

sobota 
4. 6. 

sobota po 7. neděli velikonoční 8:00, za zemřelou maminku Albertu Kadlecovou 
(zádušní mše sv.) 

neděle 
5. 6. 

slavnost Seslání Ducha Svatého v kapli v Kohoutovicích v 7:30,  na určitý úmysl 

ve farním kostele v 9:00, za farnost 

v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za dary Ducha 
svatého a uzdravení rodinných vztahů 


