Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky 6.neděle v mezidobí
11.2.2018
11.2 ne

6.neděle
v mezidobí

Na poděkování Pánu Bohu za dar života a Boží ochranu pro
celou rodinu
8.45 za farníky, zvláště za naše nemocné
7.00

10.30 Bedřichovice
18.30 za živou a + rodinu, za dar víry a duše v očistci
12.2 po

7.00 za uzdravení Tomáše a za jeho obrácení

13.2 út

18.00 za Růženu Štefanovu a duše v očistci

14.2 st

Popeleční středa

7.00 za dar zdraví a dary Ducha sv.
18.00 za + Evu Kalvodovu a duše v očistci

15.2 čt

bl. Bedřicha
Bachsteina a dr.

16.2 pá
17.2 so

18.00 Kobylnice
18.00 za + kamaráda Jiřího Buchtu

sv. Alexije a
druhů

7.30 za dar víry pro děti
18.00

18.2 ne

1.neděle postní

7.00 za farníky
8.45 za + Jana Bočka
za 45 let života, 25 let manželství a Boží požehnání pro
18.30
celou rodinu

 V pátek večer nám začíná postní duchovní obnova, program je vyvěšený. V sobotu
ve 14h bude na faře setkání mladších manželů. Více informací vám poskytnou
Vindišovi.
 Příští neděli bude křest – David Lejdar ze Šlapanic.
 Připomínám, že ve středu je přísný půst - pro všechny od 7 let je půst od masa a od
14 do 60 navíc půst újmy v jídle. Při obou mších sv. se bude udělovat popelec.
Osmáci nebudou mít ve středu ráno náboženství, protože je ranní mše.
 Na Popeleční středu bude také přijat do katechumenátu Jaromír Smrž ze Šlapanic.
 U bočního oltáře jsou připraveny úkoly pro postní snažení. Vytáhnete si lísteček,
přečtete si úkol a snažíte se jej splnit. Pokud se vám úkol podaří splnit, můžete do
nádoby vložit kamínek příslušné barvy.
 Křížové cesty v Kobylnicích budou bývat v neděli ve 14 hodin v zasedačce obecního
úřadu.
 K rozebrání jsou postní pokladničky.
 Děti prosíme, aby se zapsaly na čtení na dětských mších ve 2.pololetí.
 Školka Jiříkovice hledá kuchařku, bližší informace najdete na obecních stránkách.

