
 
Ohlášky 9. května 2021   
 
 
 
 

 
 

Dnes je 9. května – 6. neděle velikonoční. Mše sv. v 9:00 byla sloužena za naši farnost. 
Datum: Liturgické oslavy v týdnu:           Bohoslužby: 

pondělí                     
10. 5.          

pondělí po 6. neděli velikonoční v 18:00, za + Anetu Holubovou 

úterý                       
11. 5. 

úterý po 6. neděli velikonoční v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za Františku 
Žůrkovou, Františka Klímu a na určitý úmysl 

středa           
12. 5. 

středa po 6. neděli velikonoční v 16:30, ‚dětská‘, na poděkování za 50 let života 

čtvrtek             
13. 5.  

slavnost Nanebevstoupení Páně 
- doporučený svátek 

v 9:00, za Františka Brázdu, manželku, syna a rodiče 

pátek              
14. 5.  

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

sobota          
15. 5.    

sobota po 6. neděli velikonoční mše sv. v naší farnosti není 

Příští neděle 16. května je 7. velikonoční. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za Jana Zaplatila, 
manželku Františku, rodiče z obou stran a rodiče Kozlovy.______________________________ 

Dnes je Den modliteb za pronásledované křesťany a také Den matek.  

Dnešní sbírka je určena ve prospěch našich bratří a sester na Blízkém Východě. Pán ať odplatí 
vaše dary. 

Dnes mezi 15 a 18h jste srdečně zváni na farní zahradu oslavit 50. narozeniny o. Jiřího.  

Výuka náboženství na ZŠ Otevřená bude tento týden pro děti ze třetích a prvních tříd.  

Od 12. května budou středeční mše sv. opět v 16:30 dětské. 

Ve čtvrtek 13. května o slavnosti Nanebevstoupení Páně, bude ve farním kostele sloužena mše 
sv. výjimečně už v 9h. Otec Jiří bude od čtvrtka do neděle mimo farnost, čtvrteční úřední hodiny 
se nekonají.  

Svatodušní Novénu se budeme modlit v kapli od pátku 14. do soboty 22. května vždy od 20:30h. 
Nejpozději do středy 12. května se prosím přihlaste P. Doffkové vy, kdo jste ochotní moderovat 
některý z večerů.  

Srdečně zveme na letošní Noc kostelů, která se koná v pátek 28. května v Kohoutovicích.  

O nedělích 30. května a 6. června se při mši sv. v 10:30 ve farním kostele konají slavnosti 1. 
svatého přijímání. Mše sv. v 9:00 proběhne jako obvykle, místa na slavnosti 1. přijímání jsou 
vyhrazena rodičům, kmotrům a příbuzným dětí.  

Na pátek 21. 5 a sobotu 22. 5. vyhlašuji farní brigádu – v pátek a v sobotu úklid kostela a 
v sobotu navíc venkovní práce na opravě zídky vedle kostela.  

Biřmování se v naší farnosti uskuteční 27. června.  

 


