Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky 5.neděle postní
18.3.2018
18.3 ne

5.neděle postní

7.00 za + otce
8.45 za farníky, zvl. za muže naší farnosti
18.30 za + Miroslava a Marii Crhovy a duše v očistci

19.3 po sv. Josefa

7.00 za + rodiče a živou rodinu
14.00 pohřeb p. Vymazalové z Jiříkovic
18.00 za dvoje + rodiče a živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a za Boží
18.00
pomoc a ochranu
18.00 za + manžela a živou a + rodinu

20.3 út
21.3 st
22.3 čt
23.3 pá

sv. Turibia

24.3 so
25.3 ne

Květná neděle

18.00 Jiříkovice
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o
18.00
Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu
7.30 za živou a + rodinu Malou, Čajkovu a kněze
7.00 za + tatínka, sourozence a duše v očistci
8.45 za + rodiče, bratra a sestru
18.30 za farníky

 Tento týden navštívím nemocné: čt – Šlapanice, pá – Kobylnice+Bedřichovice.
Ostatní až další týden.
 Sobotní diecézní setkání s biskupem začíná v 8.30 a je třeba se přihlásit na adrese
brno.signaly.cz. Účast je možná už od 12 let. Tento týden také probíhá „Týden
modliteb za mládež“, ke kterému se chceme připojit.
 Pozdrav O. biskupa Posáda: Blíží se Květná neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II.
věnoval mladým ke společnému setkávání. Papež František letos na něj navázal s
mottem „Neboj se, Maria, neboť jsi našla milost u Boha“ (Lk 1,30). Rád bych vás
povzbudil, ať přijedete na diecézní setkání mládeže. Pokud uvažujete o účasti na
Světovém dni mládeže v Panamě s papežem Františkem v lednu příštího roku,
prosím přihlaste se co nejdříve. Rád bych Vás také pozval na web signaly.cz, kde na
Květnou neděli Sekce pro mládež otevírá databázi materiálů pro společenství
mládeže. Myslím na vás v modlitbách. Mons. Pavel Posád, delegát ČBK pro mládež
 Obřady Květné neděle budou jako každý rok, na deváté začneme žehnáním ratolestí
venku na schodech a půjdeme průvodem do kostela.
 Příští neděli po ranní i po deváté budou na faře opět pracovníci Brněnské tiskové
misie s nabídkou velikonočních materiálů.
 Dnes odpoledne jsme zváni do Rajhradu na akci „Neděle jako den pro člověka“.
Program je od 11 do 17h.
 Tento týden budeme s O. Josefem zpovídat vždy hodinu přede mší sv., větší
zpovídání s cizími zpovědníky bude pak na Velký pátek dopoledne.
 O. Pavel Hověz děkuje za sbírku na stavbu kostela, vybralo se 69 300 Kč.

