Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky 4.neděle v mezidobí
28.1.2018
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

29.1 po

7.00 za + Janu Zimmermanovu a pokoj její duše

30.1 út

18.00 za dar víry a dary Ducha sv. pro děti a vnoučata
za + syna, dva manžele, rodiče, bratra a za Boží požehnání
18.00
pro celou rodinu
18.00 Ponětovice

31.1 st
1.2

čt

2.2

pá

sv. Jana Boska

Uvedení Páně do
chrámu
1.pátek

7.00
14.00 pohřeb p. Marie Macháčkové
18.00 Na poděkování Pánu Bohu za 20 a 25 let života

3.2

so

sv. Blažeje

7.30 za Jaroslavu Lichevníkovu a její rodinu

4.2

ne

5.neděle
v mezidobí

7.00 za + rodiče, bratry a živou a + rodinu
8.45 za + rodiče a duše v očistci
18.30 za farníky

 Dnes ve 12.00 začíná v Telnici ministrantský turnaj ve florbalu, můžete přijít
fandit.
 V týdnu budu navštěvovat nemocné a budu všem udělovat svátost nemocných:
Pondělí – Jiříkovice, Ponětovice, st, čt – Šlapanice, pá – Kobylnice, Bedřichovice.
 Ve středu po mši je setkání katechetů.
 V pátek od 17.00 bude adorace a přede mší svátostné požehnání. Ráno i večer se
bude konat průvod od betléma a svěcení hromniček.
 Příští neděli budou křtiny – Matěj Žáček ze Šlapanic
 Ve čtvrtek bude pravidelné setkání „Youngsters“, v 19.00 na faře v sále v patře.
 Sbírka na kostel minulou neděli vynesla 26 900 Kč. Děkuji všem dárcům.
 Na stránkách a v zákristii je vyvěšený nový rozpis lektorů.
 Zveme děti a mládež 12-18 let na jarní prázdniny na MAMRE do Osové Bítýšky.
Čeká nás tu spousta her, duchovní program, noví kamarádi, a to vše ve znamení
krále Davida. Cena je 800kč. Přihlašujte se na: mamre@seznam.cz Více informací
je na plakátku nebo www stránkách MAMRE.
 V žebračce jsou přihlášky na farní tábor v Pozďatíně, který bude od 22.-31.8.
Přihlášky je možné také stáhnout z táborových stránek www.farnitabor.cz.

