
Ohlášky 3. dubna 2022  
 
Dnes je 3. dubna – 5. neděle postní. 
Mše sv. v 7:00 byla sloužena za farníky 
Mše sv. v 9:00 byla sloužena na úmysl dárce  
Mše sv. v 10:30 byla sloužena za Stanislava Kyseláka 

 

Dnešní sbírka je na adoptivní dceru Louise a humanitární pomoc pro Ukrajinu. Pán Bůh zaplať za 
každý váš dar. Do 12:30 je otevřen farní dobročinný bazar.  

Dnes se koná křížová cesta se skautskými oddíly. Sraz ve 14:00 na zastávce Ríšova, konec tamtéž 
přibližně v 15h. Trasa není vhodná pro kočárky. 

V pondělí 4. dubna se po mši svaté koná na faře F-klub.  

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

Mimořádná příležitost ke 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. 

Příští neděli 10. dubna jste zváni po mši sv. v Žebětíně do farní kavárny. 

Sbor mladých zkouší příští neděli 10. dubna od 8:30 v Domku, v 10:30 zpívá při mši sv. v kapli.  

Společenství křesťanské mládeže zve všechny, kteří mají chuť pomoci při budování společného díla 
na květnové brigády na chalupě v Karolince. Přihlašování do 10.4., kontakt a informace na webu: 
https://karolinka.kaplekohoutovice.cz/  

 

 

 

 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu: Bohoslužby: 

pondělí 
4. 4. 

pondělí 5. týdne postního v 18:00, za manžela Ladislava Obrovského a dvoje 
rodiče 

úterý 
5. 4. 

úterý 5. týdne postního v 11:00, za zemřelého Jana Hrdého (pohřební mše sv.) 
a v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za živou a zemřelou 
rodinu 

středa 
6. 4. 

středa 5. týdne postního v 16:45 ,dětská‘, na poděkování za dar života 

čtvrtek 
7. 4. 

čtvrtek 5. týdne postního v 18:00, za Miriam, na poděkování za dar křtu 

pátek 
8. 4. 

pátek 5. týdne postního v 18:00, za zemřelého Josefa Lízala mladšího a živou 
rodinu 

sobota 
9. 4. 

sobota 5. týdne postního v 8:00, za Josefa Černockého a manželku Drahomíru 

neděle 
10. 4. 

Květná neděle v kapli v Kohoutovicích v 7:30, úmysl zatím volný 
ve farním kostele v 9:00, za farnost 
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za Magdalenu Jírů     
a celou rodinu 



Ohlášky 3. dubna 2022  
 
FARNÍ POUŤ 7. KVĚTNA DO MIKULČIC 

 

Odjezd 9:00 Žebětín, 9:15 Kohoutovice, závazné přihlašování přes webový formulář nebo 
v sakristii/v poličce pod kůrem, 180kč/os. V případě odhlášení si prosím najděte náhradníka. 

Mše sv. v 11h v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mikulčicích. Poté pro přihlášené společný oběd 
v restauraci U Peruna. Oběd 130Kč /os, masitá i bezmasá varianta vhodná pro bezlepkovou stravu. 
(nápoje, případně polévku si platí každý sám) 

Přihlašování do 17.4., platba za vše do 20. 4. na účet žebětínské části farnosti nebo hotově 
v sakristii.  

Cyklopouť – informace je na webu v přihlašovacím formuláři. 

Po obědě odjezd busu do Slovanského hradiště k muzeu, tam  
buď volná prohlídka areálu 
nebo muzeum max 20 – 30 osob, trvá 1h, vstupenky si zajistí každý sám na místě. 
nebo velkomoravský kostelík sv. Markéty u Kopčan na slovenské straně řeky Moravy, celkem 8km 
po rovině, tj asi 2h pěšky 

Návrat do Brna cca v 19h. 

 

https://forms.gle/j6BWamizjGn8ZNL99



