
 
Ohlášky 13. září 2020  
 
 
 
 
 

  

Dnes je 13. září - 24. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena na poděkování za dar 
života, s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie. 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:            Bohoslužby: 
pondělí 
14. 9. 

svátek Povýšení svatého kříže v 11:30, s udělením svatebního slibu, 
za novomanžele Andreu Křížovou a Andreje 
Nemce 

úterý    
15. 9. 

památka Panny Marie Bolestné v kapli v Kohoutovicích v 17:30, na určitý úmysl 

středa   
16. 9. 

památka sv. Ludmily, 
mučednice 

v 16:30 ‚dětská‘, za živé a zemřelé Ludmily v naší 
farnosti 

čtvrtek 
17. 9. 

čtvrtek 24. týdne v mezidobí v 18:00, za paní Ludmilu Suchánkovou 

pátek     
18. 9. 

pátek 24. týdne v mezidobí v 16:00, s obnovou svatebního slibu, za manžele 
Adama a Lucii Vošmerovy 

sobota 
19. 9. 

sobota 24. týdne v mezidobí v 8:00, za Bohuslavu Smrčkovou a manžela 

  Příští neděle 20. září je 25. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za rodiče 
Křížovy, sourozence, syna a živé rodiny. Je to zároveň posunutý termín slavnosti prvního 
svatého přijímání; mše svatá bude sloužena také za prvokomunikanty.________________  

Vezměte prosím na vědomí změny časů pravidelných mší svatých v příštím týdnu: v pondělí 
je mše svatá již v 11:30, s udělením svatebního slibu. V pátek je mše svatá v 16:00 s obnovou 
manželských slibů manželů Adama a Lucie Vošmerových.  

Dnešní sbírka je na pomoc křesťanům ve Svaté zemi, tzv. Boží hrob.  

Dnes odpoledne jste zváni na farní den: chystání v 13:30, ve 14:30 požehnání, dále dle 
programu na nástěnce, úklid v 19h. Děkujeme všem, kteří jakkoli pomohou.  

Výuka náboženství začíná v Žebětíně v týdnu od 21. září.   

Biblická hodina se koná ve středu 16. září v 19:30 na faře. 

Ve čtvrtek 17. září se koná úvodní setkání Lectio divina – rozjímavé četby Písma Svatého. 
Začátek v 19h v kapli v Kohoutovicích. 

V neděli 20. září bude ve farním kostele pokřtěn Augustin Šalanda.  

Manželské ohlášky: dne 26. září hodlají ve farním kostele uzavřít manželství pan Karel 
Šimoník z farnosti Brno - Starý Lískovec a slečna Daniela Zrnová. 

O prodlouženém víkendu 25. - 28. září se koná brigáda na Karolince. Přihlašovací formulář 
najdete na www.karolinka.kaplekohoutovice.cz. Bližší informace u Lukáše Nečase 
(lukcas@seznam.cz) a Ondřeje Valeše (cmelda.vales@gmail.com). 

Na poličce s tiskem jsou k dispozici kalendáře na rok 2021, které vydala farnost Brno-Lesná. 
Cena je 70 ks/kus, vložte prosím do kasičky u vchodu. 

 


