
 
Ohlášky 3. října 2021  

Dnes je 3. října - 27. neděle v mezidobí. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za Pavlínu a Josefa 
Andresičovy a živé rodiny 

Příští neděle 10. října je 28. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost.              

 

Dnes po mši sv. jste zváni do farní kavárny. 

Biblická hodina se koná ve středu 6. října v 19:00 na faře. 

V pátek 8. října o. Jiří navštíví nemocné. 

Sbor (nejen) mladých zkouší v neděli 10. října od 8:30 v Domku. Společně pak zazpíváme při mši 
sv. v kapli v 10:30. Více na www.sbor.kaplekohoutovice.cz. Srdečně zveme děti od 1. třídy                         
a všechny, kdo rádi zpívají. S dětmi mohou přijít i rodiče. 

Farní dobročinný bazar se koná 8. - 10. října. Informace jsou na lístcích u východu z kaple/kostela, 
na vývěsce a webu. 10. října zároveň proběhne na tento účel i nedělní sbírka. Vybere-li se více než 
6.500 Kč, odešleme peníze na účet Diecézní Charity Brno na pomoc lidem postiženým tornádem.  
Prosíme o pomoc při chystání a úklidu bazaru; hlaste se Petře Doffkové. 

V pondělí 11. října se po večerní mši svaté koná na faře F-klub. 

Oznámení křtů: v sobotu 9. října bude v kapli Sv. rodiny pokřtěn Matěj Stuchlík a v neděli 10. října 
ve farním kostele Alexander Odendaal. 

 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí                     
4. 10.          

památka sv. Františka z Assisi v 18:00, za Ladislava Slámu, sestru Věru a živou 
rodinu 

úterý                       
5. 10.  

úterý 27. týdne v mezidobí v kapli v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl 

středa           
6. 10. 

středa 27. týdne v mezidobí v 16:45 ,dětská‘, za Pavla Pilného a živou rodinu 

čtvrtek             
7. 10.  

památka Panny Marie Růžencové v 18:00, na úmysly odevzdané na Diecézní pouti 
rodin 

pátek              
8. 10.  

pátek 27. týdne v mezidobí v 18:00, za Marii Audyovou, manžela, dceru               
a syna, sourozence a dvoje rodiče 

sobota          
9. 10.  

sobota 27. týdne v mezidobí v 8:00, na úmysl celebranta 

www.sbor.kaplekohoutovice.cz



