
 
Ohlášky 20. září 2020  
 
 
 
 
 

  

Dnes je 20. září - 25. neděle v mezidobí. Tato mše svatá byla sloužena za rodiče Křížovy, 
sourozence, syna, živé rodiny a za prvokomunikanty. 

Datum: Liturgické oslavy v týdnu:            Bohoslužby: 
pondělí 
21. 9. 

svátek sv. Matouše, apoštola 
a evangelisty 

v 18:00, za živé a zemřelé z rodiny Prokešovy 
a Jurčekovy 

úterý    
22. 9. 

úterý 25. týdne v mezidobí  v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za rodiče 
Sedláčkovy a zemřelého bratra Emericha 

středa   
23. 9. 

památka sv. Pia z Pietrelciny, 
kněze 

ve 14:00, za zemřelého Jiřího Řičánka (mše sv. 
s rozloučením ke kremaci)  
a v 16:30 ‚dětská‘, na úmysl celebranta 

čtvrtek 
24. 9. 

čtvrtek 25. týdne v mezidobí v 18:00, za usmíření v rodině 

pátek     
25. 9. 

pátek 25. týdne v mezidobí v 18:00, za zesnulou Jarmilu Kozlovou, manžela 
Stanislava a duše v očistci 

sobota 
26. 9. 

sobota 25. týdne v mezidobí v 8:00, za Františka Slezáka, manželku, dva syny, 
dvoje rodiče a manžela Josefa 

  Příští neděle 27. září je 26. v liturgickém mezidobí. Mše sv. v 9:00 bude sloužena za farnost.  

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace uděluje otec biskup Vojtěch pro věřící brněnské 
diecéze, kteří patří do rizikových skupin, dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. Také 
doporučuje všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou 
teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě.  

Sbírka z minulé neděle na pomoc křesťanům ve Svaté zemi, tzv. Boží hrob vynesla celkem 13 934 
Kč. Pán ať odplatí vaše dary. 

Sbírka příští neděle bude určena na rekonstrukci skautské klubovny v Žebětíně. 

Výuka náboženství v Žebětíně začíná od 21. září.  

Dne 26. září bude ve farním kostele pokřtěn Teo Mičian. 

Příští neděli 27. září bude všechny mše sv. ve farnosti sloužit P. Jiří Cajzl. O. Jiří je na víkendu se 
společenstvím mládeže.  

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). 

2. – 4. října se v Domku v Kohoutovicích koná farní dobročinný bazar na podporu vzdělání naší 
Louise (Adopce na dálku). Podrobné informace na lístcích na stolku vzadu, nástěnce a webu. 
Prosíme o pomoc při chystání ve čtvrtek 30. září od 18h a úklidu v neděli 4. října odpoledne, 
přihlaste se Petře Doffkové.  

Manželské ohlášky: dne 3. října hodlají ve farním kostele uzavřít manželství slečna Petra Marie 
Buchtová z farnosti Brno – sv. Tomáš a pan Pavel Černý z naší farnosti. 
Téhož dne hodlají tamtéž uzavřít manželství pan Ján Segéň a slečna Júlia Murínová, oba z farnosti 
Brno - Královo Pole. 

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.  


