
Ohlášky 3. července 2022                                                                                              14. neděle v mezidobí 
 
Mše sv. v 7:30 byla sloužena za zemřelého manžela, bratra, syna a za živou rodinu 
Mše sv. v 9:00 byla sloužena za farnost 
 

 

Sbírka na bohoslovce z minulé neděle vynesla 20.300 Kč. Pán Bůh zaplať za každý váš dar! 

Od 6. do 10. července se na výstavišti koná Katolická charismatická konference. Je možné se 
účastnit i jen na jeden den; vše potřebné vyřídíte přímo na registraci v pavilonu F 
http://www.konference.cho.cz/  

Úterý 13. července je pro kohoutovickou část farnosti adorační den farnosti a Den společných 
modliteb s arcibiskupským seminářem Olomouc. Prosíme, zapište se do seznamu v poličce. 

Manželské ohlášky:  
Dne 16. července hodlají ve farním kostele uzavřít manželství slečna Michaela Jakešová z farnosti 
Brno – Bystrc a pan Jan Šorm. 
Taktéž 16. července hodlají ve kostele v Nevšové (farnost Slavičín) uzavřít manželství pan Petr 
Procházka z naší farnosti a slečna Denisa Barcuchová z farnosti Slavičín. 

21. září začíná kurz Alfa. U vchodu jsou k dispozici pozvánky a vizitky. Můžete zvát hledající známé, 
můžete se přihlásit jako hosté nebo do pracovního týmu. Informace o kurzu u Ireny Veselé a Petry 
Doffkové. 

 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu: Bohoslužby: 
pondělí 
4. 7. 

pondělí 14. týdne v mezidobí mše sv. v naší farnosti není  

úterý 
5. 7. 

Slavnost sv. Cyrila, mnicha,                       
a Metoděje, biskupa; patronů 
Evropy, hlavních patronů Moravy - 
doporučený svátek 

ve farním kostele v 18:00, za Františka Lindušku, 
rodiče Kosovy, dceru a vnučku 

středa 
6. 7. 

středa 14. týdne v mezidobí 18:00, za Ludmilu a Pavla Kozlovy, syna a vnuka 

čtvrtek 
7. 7. 

čtvrtek 14. týdne v mezidobí 18:00, za zemřelou Ludmilu Kašparovou (zádušní mše 
sv.) 

pátek 
8. 7. 

pátek 14. týdne v mezidobí 18:00, za Amálii Beranovou, Václava Berana, jejich 
děti a rodiče 

sobota 
9. 7. 

sobota 14. týdne v mezidobí 8:00, za Luďka Pravečka, živou a zemřelou rodinu, 
duše v očistci a za odpuštění 

neděle 
10. 7. 

15. neděle v mezidobí v kapli v Kohoutovicích v 7:30, za farníky 
ve farním kostele v 9:00, za zemřelého Miroslava 
Audyho, manželku, dceru, rodiče a sourozence 


