
 
Ohlášky 30. května 2021   
 
 
 
 

 
 

Dnes je 30. května – slavnost Nejsvětější Trojice. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za naši farnost. 
Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí                     
31. 5.          

svátek Navštívení Panny Marie  v 18:00, za Marii Chylíkovou, manžela, dva syny        
a dceru 

úterý                       
1. 6. 

památka sv. Justina, mučedníka v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za živou                        
a zemřelou rodinu Chmelíkovu a Vávrovu 

středa           
2. 6. 

středa 9. týdne v mezidobí v 16:30, ‚dětská‘, za všechny děti, které v těchto 
dnech přistupují k 1. sv. přijímání 

čtvrtek             
3. 6. 

slavnost Těla a Krve Páně – 
doporučený svátek 

v 18:00, za ing. Milana Obrovského, jeho otce, 
všechny zemřelé z rodiny Obrovských                                      
a Křivánkových a za živé rodiny 

pátek              
4. 6.  

pátek 9. týdne v mezidobí v 18:00, za Pavla Černého a živou rodinu  

sobota          
5. 6.    

památka sv. Bonifáce, biskupa    
a mučedníka 

v 18:00, z 10. neděle v mezidobí, na úmysly 
Panny Marie 

Příští neděle 6. června je 10. v liturgickém  mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši 
farnost a v 10:30 za prvokomunikanty.___________________________________________ 

 Sbírka z minulé neděle na charitativní účely vynesla v celé farnosti 25.600 Kč. Pán ať odplatí 
vaše dary. 

Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně – je to doporučený svátek. Po mši sv. v 18:00 ve farním 
kostele bude následovat průvod s Eucharistií po kostele a požehnání před kostelem. Prosíme, 
pokud chcete přinést květiny na výzdobu oltářů, učiňte tak nejpozději do čtvrtečních 14:00 
hodin.  

Pátek 4. června je první v měsíci. Uskuteční se návštěva nemocných, od 17:00 hodin bude           
v kostele v Žebětíně eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření. 

V neděli 6. června se při mši sv. v 10:30 ve farním kostele koná slavnosti 1. svatého přijímání.            
V kapli v Kohoutovicích se z organizačních důvodů mše sv. v 10:30 ruší. Prosíme o modlitbu       
za prvokomunikanty a biřmovance. 

Letošní farní víkend se koná 11. a 12. září. 

Oznámení křtu: dnes 5. června bude ve farním kostele pokřtěn Antonín Dominik Žváček. 

Manželské ohlášky: dne 11. června hodlají ve farním kostele uzavřít manželství slečna Šárka 
Dofková a pan Ondřej Tauš, oba z naší farnosti. 

 


