
 
Ohlášky 7. března 2021  
 
 
 
 
 
 

 
  
Dnes je 7. března -3. neděle postní. Mše sv. v 9:00 byla sloužena na poděkování za dar života        
a ochranu Panny Marie a za živé rodiny. 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 
pondělí             
8. 3. 

pondělí po třetí neděli postní v 18:00, za Martu Šulekovou a živou rodinu 

úterý        
9. 3. 

úterý po třetí neděli postní v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za Eduarda 
Hudečka ke 150. výročí narození a za rodinu 
Hudečkovu a Veselých 

středa      
10. 3.  

středa po třetí neděli postní v 16:30, na úmysl dárce 

čtvrtek   
11. 3.  

čtvrtek po třetí neděli postní v 18:00, za Františka a Annu Beranovy, zemřelé 
z rodiny Beranovy a Havlíčkovy a za živé rodiny 

pátek       
12. 3.  

pátek po třetí neděli postní v 18:00, za Miroslavu Vavříčkovou, manžela, 
rodiče, sestru, neteř, živé rodiny a za uzdravení 

sobota    
13. 3.  

sobota po třetí neděli postní; 
výroční den zvolení papeže 
Františka 

v 18:00, ze čtvrté neděle postní; za děti a jejich 
rodiny s prosbou o ochranu Panny Marie 

  Příští neděle 14. března je 4. postní - tzv. Radostná (Laetare). Mše sv. v 9:00 bude sloužena       
za naši farnost._______________________________________________________________ 

Pravidla pro účast na bohoslužbách se od 1. března nemění - platí tedy dále farní oznámení              
ze dne 23.12. - s tím, že bohoslužeb v naší farnosti se může zúčastnit pouze ten, kdo se trvale 
zdržuje na území okresu Brno-město a Brno-venkov.   

Počet účastníků bohoslužby uvnitř prostoru farního kostela je 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).  
Modlitbu křížové cesty se v postě budeme modlit ve farním kostele vždy v pátek - začátek 40 
minut přede mší svatou - a v neděli ve 14:30. K účasti na křížových cestách se můžete zapsat do 
tabulky - stejným způsobem a na stejném odkazu jako mše svaté.  

„Farní ples jinak“ vynesl 20.000 Kč. Děkujeme všem dárcům! Sbírka na výstavbu dětského 
hospice Dům pro Julii pokračuje. Informace na www.dumprojulii.com. 

Pátek 12. března bude mimořádným postním dnem naší farnosti. Lze se k němu dobrovolně 
připojit jakýmkoli způsobem na úmysl uzdravení vztahů v našich rodinách a ve farnosti, za 
potřeby farníků a za brzké ukončení pandemie.  

Farní dobročinný bazar se letos zřejmě uskuteční pouze formou odevzdání nenošených věcí 
k dalšímu použití (charitního sběru); plánujeme jej po Velikonocích, datum upřesníme později. 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vPIhdPKKOe3b91HdVQltGcvD9ndPJ5MXrpb1tzPMkdg/edit#gid=0
www.dumprojulii.com



