Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky neděle Křtu Páně
7.1.2018
7.1

ne

Křtu Páně

7.00 za farníky
8.45 za živé a + členy Orla
18.30 za Drahomíru Svobodovou, duše v očistci a živou rodinu

8.1

po

9.1

út

7.00 za 2 zemřelé švagry, sestru a její + děti
za zdárný průběh operace, za dar zdraví pro švagra a
18.00
maminku a za Boží požehnání pro celou rodinu
14.00 pohřeb p. Lubomíra Duchoně z Brna
za Žofii a Hedviku Plotěnou, jejich rodiče a Boží požehnání
18.00
pro živou rodinu
18.00 Bedřichovice

10.1 st

11.1 čt
12.1 pá
13.1 so

sv. Hilaria z
Poitiers

14.1 ne

2.neděle
v mezidobí

18.00 za spásu duše + maminky
za dobrý výsledek operace, za uzdravení a pevnou víru pro
7.30
celou rodinu
7.00 za farníky
Na poděkování Pánu Bohu za 90 let života, za + manžela a
8.45
dar víry a Ducha sv.
18.30 za + Marii a Otakara Horáčkovy a živou rodinu

 V pondělí od 9.00 navštívím nemocné v Jiříkovicích a Ponětovicích.
 Příští neděli po deváté se na faře prodávají vstupenky na farní ples. Do 17. ledna
můžete nosit ceny do tomboly ke Klaškům v ulici Nad Zámkem. Děkujeme za
každý příspěvek.
 Ve středu v 16:30 bude první Ministrantská schůzka v tomto roce,určitě přijďte
budeme se na vás těšit. V sakristii se zapisujte na Ministrantský florbalový turnaj
v Telnici,který proběhne 28.1.2018
 Dnes končí vánoční doba, ale vánoční výzdobu si necháme až do 17.ledna, betlém
do Hromnic.
 V sobotu 13.1. zvu spolupracovníky do Čejkovic. Odjezd z fary ve 14.15, sraz
v Čejkovicích v 15.00. Podle zájmu je možnost navštívit Templářské sklepy nebo
Bylinkový ráj Sonnentor. Od 17.00 pak posezení ve sklepě u Bízů. Zapište se
v zákristii.
 V zákristii je k vyzvednutí Nezbeda a Katech. věstník
 Na leden jsou ještě asi 4 volné mše, můžete si objednat.
 Na nástěnce a na webu je nově upravený rozpis úklidu v kostele.
 Na Připomínám možnost ovlivnit volbu nového prezidenta – tím, že půjdeme
k volbám. Na farním webu je také zajímavý novoroční past. list kard. Duky, stojí
za přečtení.

