
Ohlášky 8. května 2022  
Dnes je 8. května - 4. neděle velikonoční. 
Mše sv. v 7:00 byla sloužena za Ludmilu Štipskou a živé a zemřelé rodiny 
Mše sv. v 9:00 byla sloužena za farnost 
Mše sv. v 10:30 byla sloužena za Jana Komárka a celou rodinu 

Po mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.  

Májovou pobožnost se modlíme po celý květen takto: 
ve farním kostele vždy 40 minut před každou mší sv.,  
v kapli Svaté rodiny denně v 19:00 kromě úterka a čtvrtka. 

V pondělí 9. května se pojedeme modlit růženec do radia Proglas. Odjezd ze zastávky Stamicova je 
v 17:05. 

Tichá adorace se koná v kapli ve čtvrtek 12. května od 19 do 20h. 

Příští sobotu není v naší farnosti mše svatá; o. Jiří bude slavit Eucharistii na zájezdu klubu 
křesťanských seniorů v 9:00 ve Valticích.  

V sobotu 21. května jste zváni do farního kostela na koncert duchovní hudby „Johann Sebastian 
Bach a staří čeští mistři“. Na varhany hraje Ondřej Mucha.  

6. - 10. července se na brněnském Výstavišti opět koná Katolická charismatická konference. 
Přihlašování, program atd. najdete na webu http://konference.cho.cz/ 

Svatodušní novéna bude probíhat od pátku 27. května do soboty 4. června vždy ve 20:30 v kapli. 
Kdo byste chtěli moderovat některý večer, přihlaste se u Petry Doffkové.  

Oznámení křtu: v sobotu 14. května bude v kapli pokřtěna Štěpánka Makešová.  

U východu z kostela/kaple je k dispozici modlitba za kurz Alfa.  

 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu: Bohoslužby: 

pondělí 
9. 5. 

pondělí 4. týdne velikonočního 18:00, za Josefa Lízala, manželku, dva syny a za 
Jaroslava Pospíšila a manželku  

úterý 
10. 5. 

úterý 4. týdne velikonočního v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za Františku Žůrkovou  
a Františka Klímu 

středa 
11. 5. 

středa 4. týdne velikonočního 16:45 ,dětská‘, za kmotřenku Dorotku a kmotřence 
Jonáše a Jona 

čtvrtek 
12. 5. 

čtvrtek 4. týdne velikonočního 18:00, za zemřelou Marii Lucii Pospíšilovou, živé rodiny 
a snachu Janu 

pátek 
13. 5. 

pátek 4. týdne velikonočního 18:00, za Františka Brázdu, manželku, syna a rodiče 

sobota 
14. 5. 

svátek sv. Matěje, apoštola mše svatá v naší farnosti není 

neděle 
15. 5. 

5. neděle velikonoční v kapli v Kohoutovicích v 7:30, za rodiče, prarodiče      
a živou rodinu 

ve farním kostele v 9:00, na poděkování za dar života 
s prosbou do dalších let 

v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky 

http://konference.cho.cz/



