Pořad bohoslužeb ve farnosti Křenovice u Slavkova
v týdnu od 15. 5. do 22. 5. 2022
IČO: 61729663; tel.: +420 603 844 779; e-mail: krenovice@dieceze.cz; www.farnost-krenovice.cz
den

liturgická oslava

Sobota
14. 5.

Neděle
15. 5.

5. neděle velikonoční

místo a čas

pozn.

Hrušky
17:30 hod.
Křenovice
7:30 hod.
Křenovice
9:30 hod.
Křenovice
17:00 hod.

Za Arnošta Holoubka,
manželku a živou rodinu
Za Marii a Dominika Zobalovy
a živou i zemřelou rodinu
Za celou rodinu Drápalovu

nešpory
a májová pobožnost

Svátek sv. Jana
Pondělí
Nepomuckého,
16. 5.
kněze a mučedníka,
hlavního patrona Čech
Úterý
17. 5.
Středa
18. 5.
Čtvrtek
19. 5.

Křenovice
18:30 hod.

Za farníky

Pátek
20. 5.

Památka sv. Klementa
Marie Hofbauera,
kněze

Křenovice
15:30 hod.
Křenovice
18:30 hod.

REQUIEM
pohřeb Ludvíka Čermáka
Za Antonína a Jindřišku
Časlavovy a živou rodinu

Sobota
21. 5.

Svátek Výročí
posvěcení brněnské
katedrály

Hrušky
17:30 hod.

Za Vladimíru Balátovou
a živou i zemřelou rodinu

Křenovice
7:30 hod.

Za Jaroslava Misáka
a živou rodinu
Za rodinu Damborskou,
Čechovu, Vričanovu
a Lukeštíkovu

Neděle
22. 5.

6. neděle velikonoční

Křenovice
9:30 hod.
Křenovice
17:00 hod.

nešpory
a májová pobožnost

další sdělení

o Sbírka příští neděle je určena na pomoc pronásledovaným křesťanům.
o O nedělích 15. 5. a 22. 5. v 18:30 hod. je na faře setkání dětí (v doprovodu aspoň jednoho
z rodičů), které se připravují na první svaté přijímání.
o V pátek 20. 5. v 19:30 je na faře setkání lektorů.

o V sobotu 21. 5. v 19:00 hod. je na faře setkání společenství mládeže.
o Správa kaple v Hruškách pořádá v neděli 22. 5. v 17 hod. v kapli Panny Marie Sněžné
v Hruškách koncert duchovní hudby, na němž vystoupí Dómský komorní sbor z Brna.
o Od neděle 22. 5. bude otevřena možnost zapsat si úmysly mše sv. na druhé pololetí
tohoto roku. Zájemci o odsloužení děkovné mše sv. u příležitosti kulatých životních výročí
a výročí sňatku a ti, kdo chtějí nechat sloužit zádušní mši sv. u příležitosti prvního výročí
úmrtí a pohřbu našich věrných zemřelých, mohou v této věci kontaktovat duchovního
správce už nyní.

