
 
Ohlášky 7. února 2021                              
 
 
 
 
 
 

 

   

Dnes je 7. února - 5. neděle v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za Ludmilu 
Sýsovou, manžela Jaroslava, rodiče a sourozence. 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 
pondělí             
8. 2. 

pondělí 5. týdne v mezidobí  v 18:00, za všechny rodiny z naší farnosti                     
(z formuláře Za rodiny) 

úterý        
9. 2. 

úterý 5. týdne ve mezidobí v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za prarodiče 
Plškovy a Audyovy a za Albínu Vikovou 

středa      
10. 2.  

památka sv. Scholastiky, panny v 16:30, za + otce Karla a syna Karla Šantrůčkovy 
a duše v očistci 

čtvrtek   
11. 2.  

(nezávazná) památka Panny 
Marie Lurdské - světový den 
nemocných 

v 18:00, na poděkování za dar 70 let života, 
ochranu Panny Marie a svaté Ludmily 

pátek       
12. 2.  

pátek 5. týdne v mezidobí v 18:00, za rodinu Linduškovu, Smutných             
a živé rodiny 

sobota    
13. 2. 

sobota 5. týdne v mezidobí v 18:00, z šesté neděle v mezidobí; na úmysl 
celebranta 

  Příští neděle 14. února je 6. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za naši farnost.  

Od 8. do 14. února probíhá 15. ročník Národního týdne manželství. Více na 
http://www.tydenmanzelstvi.cz/   Mše sv. 8. února bude z mešního formuláře Za rodiny. 

Platí farní oznámení ze dne 23.12. Počet účastníků bohoslužby uvnitř prostoru farního kostela 
je od 27. 12. omezen na 15 osob. Kdo potřebuje pomoci se zapsáním do tabulky na mše sv., 
nebojte se volat paní kostelnici Haně Trčkové (776 601 014), pastorační asistentce Petře 
Doffkové (604 240 107) či otci Jiřímu (734 271 856).  

10. farní ples se koná formou sbírky na vybudování dětského hospice v Brně „Dům pro Julii“. 
Příspěvky nejlépe bankovním převodem; kdo nemůže, lze nechat hotovost v zapečetěné 
kasičce v sakristii. Chcete-li být zařazeni do slosování (spíše symbolické) tomboly, pište na 
petra.doffkova@kaplekohoutovice.cz, nebo vložte lístek s kontaktem zde v kostele do označené 
krabičky. Slosování tomboly proběhne online přenosem. Podrobné informace jsou na nástěnce   
a webu. 
Ještě jednou upřímné Pán Bůh zaplať za všechny Vaše finanční dary v loňském roce. Otec Jiří 
vám rád vystaví potvrzení o daru pro daňové účely; prosím, kontaktujte ho obvyklou cestou 
telefonicky nebo mailem.  
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