
Dnes 6.neděle velikonoční                                                                                                                      26.5.2023 

-v úterý svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 

-ve čtvrtek slavnost Nanebevstoupení Páně (začíná novéna k Duchu Svatému) 

-v sobotu památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 

Příští neděli 7.neděle velikonoční  

 

-dnes svátek matek – blahopřejeme. 

-Dnes den modliteb za pronásledované křesťany 

-dnes je to 75let co vznikl stát Izrael. Izraelci jsou vděčni, že jim poskytl Dr.Eduard Beneš vojenskou pomoc, 

kterou považují za důležitou pro svůj vznik. 

  

Měrovice 

Přečíst pořad bohoslužeb 

-dnes se koná sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu, na pronásledované křesťany. PZ  

-v úterý v 16 hod. mše sv. ve Stříbrnicích. 

-ve čtvrtek po ši sv. setkání s těmi, kteří se připravují k přijetí sv. biřmování. 

-prožíváme měsíc květen, který je spojen s májovými pobožnostmi. Proto dnes a příští neděli po mši sv., v úterý 

a ve čtvrtek v 18 bude se bude konat májová pobožnost. Prosím o zajištění vedení této pobožnosti, když zde 

nebude mše sv. Je třeba jen přečíst májové čtení a pomodlit se litanie. Prosím domluvte se vy, kteří se májových 

pobožností zúčastňujete. Děkuji za pomoc. 

-v sobotu 17.6. se koná na Svatém Kopečku Romská pouť. Je to již po 25té, kdy se koná tato pouť Mše sv. je 

v 10 hod. Připravujeme autobus pro zájemce. Očekáváme, že se připojí děti i biřmovanci!  

 

Kojetín 

-dnes se koná sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu, na pronásledované křesťany. PZ  

-dnes po mši sv. krátká májová pobožnost 

-dnes v 17 hod. májová pobožnost v Popůvkách v kapli sv.Prokopa. 

-v úterý v 16 hod. mše sv. ve Stříbrnicích. 

-ve čtvrtek odpoledne ve 15-16 adorace.  

-v sobotu zde mše sv. nebude. 

-v sobotu v 18 hod. mše sv. v Polkovicích. 

-měsíc květen je spojen s májovými pobožnostmi. Proto se konají májové pobožnosti v pondělí a ve čtvrtek po 

mši, v pátek a v sobotu v 18 hod. V sobotu zde mše sv. nebude, bude jen májová pobožnost. Prosím o zajištění 

vedení této pobožnosti, když zde nebude mše sv. Je třeba jen přečíst májové čtení a pomodlit se litanie. Prosím 

domluvte se vy, kteří se májových pobožností zúčastňujete. Děkuji za pomoc. 

 

Křenovice 

Přečíst pořad bohoslužeb 

-dnes slaví naše farnost patrocinium tedy zasvěcení do ochrany sv. Jana Nepomuckého. Je možné získat 

plnomocné odpustky. 

-dnes se koná sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu, na pronásledované křesťany. PZ  

-v úterý v 16 hod. mše sv. ve Stříbrnicích. 

-měsíc květen, který je spojen s májovými pobožnostmi. Májové pobožnost se budou konají od pondělí až do 

soboty vždy v 18 hod., v neděli v 19 hod. Prosím o zajištění vedení této pobožnosti, když zde nebude mše sv. Je 

třeba jen přečíst májové čtení a pomodlit se litanie. Prosím domluvte se vy, kteří se májových pobožností 

zúčastňujete.  Děkuji za pomoc. 

 

 


