Ohlášky farnosti Blansko - Týden od 8. 5. 2022

4. neděle velikonoční
Sobota - 7. 5. - Sv. Cenerik
15:00
17:55

Brno - katedrála, pontiﬁkální mše svatá
na zakončení diecézní části synody
Na poděkování za 75 let života
s prosbou o Boží ochranu (E.Šobová)

Neděle - 8. 5. - 4. neděle velikonoční
7:00
8:45
10:45

Na poděkování za 50 let života a za
celou rodinu (M.Boček)
Za naše farní společenství
Olomučany - bohoslužba slova

Pondělí - 9. 5. - Sv. Pachom
17:45

Za zemřelé: Stanislav Kovář, Ladislav
Poláček, Zdeněk Kyzlink

Úterý - 10. 5. - Sv. Dioskorides
17:00

Mše svatá pro žáky z náboženství 1.
stupně

Středa - 11. 5. - Sv. Majol a Majul
17:45

Za † Františka a Alenu Hasoňovy
a celou rodinu

Čtvrtek - 12. 5. - Sv. Pankrác
17:45
19:00

Eucharistická adorace
Mše svatá pro žáky z náboženství 2.
stupně a gymnázia

Pátek - 13. 5. - Sv. Servác
10:00
17:45

Pohřební bohoslužba: Jana Vašíčková
z Lažánek
Za † Miroslava Kuběnu a Vladimíra
Živného

Další informace
» DNES je neděle Krista Dobrého Pastýře - den
modliteb za nová kněžská povolání.
» DNES je také Svátek maminek. Po druhé mši
svaté zveme nejen maminky a babičky na Katolický
dům, kde Drakaťák zahraje divadlo.
» V pondělí v 15:00 bude na staré faře další
setkání seniorů - KLAS. Program první části: Naše
dětství - školní výlety, prázdniny a cestování.
» Příprava na první svaté přijímání a první
svátost smíření pokračuje pro přihlášené děti v
úterý v 17:00 mší svatou v kostele.
» V pátek bude opět dětská mše svatá a před ní
od 16:30 schůzka ministrantů, zkouška scholy
a Sedmikrásek pro nejmenší.
» V neděli zveme na májovou modlitbu k Panně
Marii na Mariánský vrch. Zveme všechny generace,
podmínkou je jen schopnost zvládnout pěšky
hodinku cesty tam a zpět po zpevněných lesních
cestách, celkem po rovince. Sraz je v 15:00 na
parkovišti na Hořicích.
» PŘIHLAŠOVÁNÍ: * Pouť PULSu do Žarošic se
koná už v sobotu 14.5. Jeden z autobusů vyjíždí
z Blanska přes Slavkov. Zapisování na stolku pod
kůrem. * Pouť do Rokole, sobota 21.5. Mariánská družina zve na pouť schönstattské
rodiny i další zájemce. Přihlašování v kostele na
stolku pod kůrem. * Zájezd do Mahenova divadla
v Brně na Lucernu 11.6. - ZRUŠEN !
» Mládež od 18 let (od 14 let s dospělým
garantem) se může přihlašovat na letní Celostátní
setkání mládeže v ve Hradci Králové.

Sobota - 14. 5. - Sv. Bonifác
17:55

Za † manžela, dvoje rodiče a sestru

Neděle - 15. 5. - 5. neděle velikonoční
7:00
8:45
10:45
15:00

Na poděkování za 80 let života a za
Boží požehnání pro celou rodinu (R.
Vaněrková)
Za naše farní společenství
Olomučany - mše svatá a svátost
nemocných
Hořice - májová modlitba k Panně Marii
na Mariánském vrchu
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