
 
Ohlášky 7. listopadu 2021  

Dnes je 7. listopadu - 32. neděle v mezidobí. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za Marii Popelkovou,       
na poděkování Bohu a Panně Marii za 70 let života a službu vykonávanou pro farnost.  

Příští neděle 14. listopadu je 33. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Annu                                 
a Aloise Matějkovy, dvoje rodiče a živé rodiny. 

 

Dnes v 15:30 se koná pobožnost na hřbitově v Žebětíně. Na ni od 16:30 navazuje mimořádná farní 
kavárna spojená s prvním farním setkáním k celocírkevní synodě. Budeme prosit Ducha svatého    
o Jeho pomoc a vedení a budou představeny okruhy témat, o nichž budeme diskutovat. Nebojte 
se přijít a vyjádřit to, co Vám leží na srdci! 

V pondělí 8. listopadu se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Odjezd ze zastávky Stamicova 
je v 17:03. 

Od 11. do 13. listopadu bude o. Jiří mimo Brno; mše sv. ve čtvrtek bude již v 8:00, v pátek mše sv. 
nebude, v sobotu v obvyklý čas – zástup. Od neděle 14. do pátku 19. listopadu bude o. Jiří na 
exerciciích. Bude-li něco akutně potřeba, pište SMS, o. Jiří pak zavolá zpět. Mše sv. od 15. do 18. 
listopadu se nekonají. 

Sbor (nejen) mladých zkouší v neděli 14. listopadu od 8:30 v Domku. Společně pak zazpíváme při 
mši sv. v kapli v 10:30. Srdečně zveme děti od 1. třídy a všechny, kdo rádi zpívají.  

Příští neděli 14. listopadu proběhne po obou mších sv. v kapli v Kohoutovicích žehnání 
svatomartinského vína s ochutnávkou.  

Adventní věnec si můžete přijít vyrobit do Domku v Kohoutovicích v sobotu 20. listopadu mezi 14 
a 17h. Více na webu a nástěnce. V případě zhoršené epidemické situace se akce nekoná.    

Večer milosrdenství se koná v sobotu 27. listopadu od 18h ve farním kostele. 
 

  

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí                     
8. 11.          

pondělí 32. týdne v mezidobí v 18:00, za Marii Beranovou, bratra a dvoje rodiče 

úterý                       
9. 11.  

svátek Posvěcení Lateránské 
baziliky 

v kapli v Kohoutovicích v 17:30, úmysl zatím volný 

středa           
10. 11. 

památka sv. Lva Velikého, papeže v 16:45 ,dětská‘, za Julii Rozbořilovou, dva 
manžele, syna a rodiče 

čtvrtek             
11. 11.  

památka sv. Martina, biskupa v 8:00, za zemřelého tatínka 

pátek              
12. 11.   

památka sv. Josafata Kunceviče, 
biskupa a mučedníka 

mše svatá v naší farnosti není 

sobota          
13. 11.  

památka sv. Anežky České, panny v 8:00, za rodiče Kozlovy, dva syny, vnuka a dvoje 
rodiče 


