
 
Ohlášky 6. března 2022  

Dnes je 6. března – 1. neděle postní. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za dar života a Boží požehnání. 

Příští neděle 13. března je 2. postní. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost._____________ 

Otec Jiří bude ještě do úterý (včetně) v covidové karanténě, mši svatou v pondělí a v úterý odslouží 
soukromě na faře. Pokud byste se chtěli připojit prostřednictvím videopřenosu, volejte 734 271 856. 

Sbírka z minulé neděle na pomoc Ukrajině činila v celé farnosti 63.500Kč. Pán ať odplatí každý váš dar. 

Materiální pomoc lidem postiženým válečným konfliktem můžete přinést od 7. do 11. března do Domku 
v Kohoutovicích každý všední den od 17 do 19h. Podrobnosti na webu a nástěnce.  

Sbírka příští neděle 13. března je určena na velká setkání mládeže (ČBK).  

V sobotu 19. března zveme na farní výlet do Dolních Kounic. Sraz v 9.50 v Dolních Kounicích. 
Komentovaná prohlídka synagogy a kláštera Rosa Coeli, odpoledne křížová cesta. Závazně se hlaste do 
středy 9. března Petře nebo Jiřímu Doffkovým. Informace na webu. 

Na postní duchovní obnovu s P. Marcelem Javorou, která se koná 26. března, se přihlašujte u Petry 
Doffkové. Více v občasníku. 

U vchodu si můžete vzít brožuru Malý průvodce postní dobou - prosíme o příspěvek 5 Kč do pokladničky. 
K dispozici též jako mobilní aplikace. 

Vzadu jsou k dispozici postní pokladničky – postničky, modlitba za Ukrajinu od našich biskupů a nové číslo 
farního občasníku.  

O farní pouti 7. května navštívíme Mikulčice. Přihlašování bude zahájeno později. 

Venku na nástěnce je plakát s informacemi (číslo účtu, QR kód), jak prostřednictvím Charity ČR přispět na 
humanitární pomoc Ukrajině. Pokud byste chtěli nabídnout ubytování uprchlíkům či jinou pomoc, 
navštivte sdružený webový rozcestník nasiukrajinci.cz. 

Oznámení křtu: v sobotu 12. března bude ve farním kostele pokřtěn Sebastian Vítek. V neděli 13. března 
bude ve farním kostele pokřtěn William Michael Urbánek.  

V průběhu týdne bude oznámeno, zda se nedělní křížová cesta ve farním kostele posune na původní 
odpolední čas 14:30.     

Kdo by chtěl dostávat ohlášky či aktuální farní oznámení mailem, ozvěte se Petře Doffkové.  

 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí                     
7. 3.           

pondělí 1. týdne postního mši sv. slouží o. Jiří soukromě na faře 

úterý                       
8. 3.  

úterý 1. týdne postního mši sv. slouží o. Jiří soukromě na faře 

středa           
9. 3. 

středa 1. týdne postního v 16:45, za Martu Šulekovou a živou rodinu 

čtvrtek             
10. 3.   

čtvrtek 1. týdne postního v 18:00, na úmysl dárce 

pátek              
11. 3. 

pátek 1. týdne postního v 18:00, za Františka a Annu Beranovy a za živé       
a zemřelé členy rodiny Beranovy a Havlíčkovy 

sobota  
12. 3.           

sobota 1. týdne postního v 8:00, za zemřelou rodinu Filgasovu, Hošťakovu    
a Žerničkovu 

nasiukrajinci.cz



