Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky 3.neděle v mezidobí
21.1.2018
21.1 ne

3.neděle
v mezidobí

7.00 Na poděkování Pánu Bohu za 35 let manželství
8.45 za farníky
18.30 Na poděkování Pánu Bohu za 25 let manželství

22.1 po sv. Vincence

7.00 za uzdravení manželů

23.1 út

18.00 za rodinu Kolbábkovu

24.1 st

sv. Františka
Saleského

18.00 za živou a + rodinu a duše v očistci

25.1 čt

Obrácení sv.
Pavla

26.1 pá

sv. Timoteje a
Tita

27.1 so

sv. Anděly Merici

18.00 Jiříkovice
za + rodiče, Boží ochranu pro celou rodinu a za duše
18.00
v očistci
7.30 za + Miroslava a Marii Miklíkovy a dvoje + rodiče

28.1 ne

4.neděle
v mezidobí

7.00 za farníky
8.45 za Antonína Daňka a Boží požehnání pro živou rodinu
18.30 za + tatínka a živou a + rodinu Hrazdílovu

 Ve středu po mši je schůzka akolytů.
 Ve čtvrtek ve 20.00 bude v kostele pravidelný večer chval.
 Příští neděli budeme mít ministrantský den. Devátá bude slavná se všemi službami,
budou přijati noví ministranti a odpoledne je pak florbalový turnaj v Telnici.
 Na nástěnce máte výsledky Tříkrálové sbírky v naší farnosti. Ve farnosti se vybralo
333 tis. Kč, o 36 tis. více než loni.
 Děkuji všem organizátorům farního plesu za krásně připravený program.
 Kdo jste přispěli do fondu „PULS“, vyzvedněte si v zákristii potvrzení o daru pro
daňový odpočet.
 Poděkování O. biskupa za 3K sbírku:
V lednu letošního roku proběhl v naší diecézi již osmnáctý ročník národní Tříkrálové sbírky.
Chtěl bych všem koledníkům, dobrovolníkům i spolupracovníkům poděkovat. Vám
organizátorům za čas věnovaný přípravě této akce. Mé poděkování patří také vám všem,
kteří jste do sbírky finančně přispěli. V loňském ročníku do sbírky lidé v brněnské diecézi
darovali přes 23 milionů korun a podpořili tak stovku projektů pomáhajících lidem v nouzi.
Na území celé České republiky výtěžek činil přes 99 milionů korun. Aktuální stav letošní
sbírky můžete průběžně sledovat na stránkách <www.trikralovasbirka.cz>.
V modlitbě vás provází biskup Vojtěch
 Výzva O. biskupa ke kněžským povoláním:
Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není
zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny
prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného
života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. A vás, kteří se cítíte pozváni ke kněžství,
jste svobodní a máte maturitu, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu je možné podat na
brněnské biskupství do 31. března 2018. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné
rozhodování modlím.
Váš biskup Vojtěch

