
Pořad bohoslužeb ve farnosti Křenovice u Slavkova  
v týdnu od 21. 5. do 28. 5. 2023 

IČO: 61729663; tel.: +420 603 844 779; e-mail: krenovice@dieceze.cz; www.farnost-krenovice.cz  

den liturgická oslava místo a čas pozn.  

Sobota 
20. 5. 

 
Hrušky 

17:30 hod. 
Za farníky 

Neděle 
21. 5. 

7. neděle velikonoční 

Křenovice 
7:30 hod. 

Za Marii a Dominika Zobalovy 
a dvoje rodiče 

Křenovice 
9:30 hod. 

Za zemřelou Hanu 
Matyášovou a její rodinu 

Křenovice 
18:30 hod. 

nešpory  
a májová pobožnost  

Pondělí 
22. 5. 

    

Úterý 
23. 5. 

 
Křenovice 
18:30 hod. 

Za Josefu Palečkovu  
a živou i zemřelou rodinu  

Středa 
24. 5. 

   

Čtvrtek 
25. 5. 

 
Křenovice 
19:00 hod. 

adorace  
a svátostné požehnání 

Pátek 
26. 5. 

Památka  
sv. Filipa Neriho, kněze  

Křenovice 
18:30 hod. 

Za zemřelou sestru Marii 
a celou rodinu  

Sobota 
27. 5. 

 
Hrušky 

17:30 hod. 

Za zemřelou  
Jenovéfu Svobodovou, 

manžela, děti a živou rodinu  

Neděle 
28. 5. 

Slavnost  
Seslání Ducha Svatého  

Křenovice 
7:30 hod. 

Za zemřelého  
Jaroslava Misáka 

a celou živou rodinu 

Křenovice 
9:30 hod. 

Za farníky  

Křenovice 
17:00 hod. 

nešpory, adorace 
a svátostné požehnání 

další sdělení 

o Sbírka příští neděle je určena na charitní dílo církve. Sbírka v neděli 4. 6. bude určena 
na opravy. 

o V sobotu 27. 5. v 19:00 hod. je na faře setkání společenství mládeže. 

o V neděli 28. 5. v 17:00 hod. je ve farním kostele modlitba nešpor, adorace 
a sv. požehnání.  

o V neděli 28. 5. v 18:30 hod.  hod. je na faře setkání společenství 30+. 

o Na www.biskupstvi.cz/partikularni-zakon (PZ – 2.8) najdete Stanovy pastoračních rad 
farností brněnské diecéze.  



o Od neděle 28. 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. 

 


