Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky Květné neděle
25.3.2018
25.3 ne

7.00 za + tatínka, sourozence a duše v očistci
8.45 za + rodiče, bratra a sestru
18.30 za farníky
26.3 po
7.00 za + manžele a živou a + rodinu
27.3 út
14.00 pohřeb p. Hanzla ze Šlapanic
18.00 za živou a + rodinu a duše v očistci
28.3 st
18.00 za + maminku, tetu Doubravku a duše v očistci
29.3 čt Zelený čtvrtek 18.00 za rodiče Buchtovy a živou rodinu
30.3 pá Velký pátek
15.00 --Bílá
sobota
31.3 so
20.30 za farníky
Zmrtvýchvstání
1.4 ne Páně
7.00 za živou a + rodinu
8.45 za + manžela, Boží požehnání pro rodinu a za duše v očistci
18.30
 V pondělí navštívím nemocné v Jiříkovicích a v Ponětovicích, ve středu Šlapanice.
 Ve středu po mši bude nácvik ministrantů, po nácviku se budou kontrolovat obleky.
Účast je nutná. Kdo nepřijde na nácvik, nemůže zastávat žádnou službu!
Zelený čtvrtek:
 V 9.00 jste zváni na Petrov na mši svěcení olejů s obnovou kněžských slibů. Ministranti,
vezměte si s sebou oblečení. Kdo se chcete svézt autem, přihlaste se.
 Večerní obřady budou v 18h. Hodinu přede mší se bude zpovídat. Po mši bude svatá
hodina a pak celonoční adorace - zapisujte se na papír. Od 22 do 23h bude v rámci
adorace večer chval.
Velký pátek
 Je to den přísného postu – pro všechny platí půst od masa a pro dospělé 14 - 60 navíc
půst újmy v jídle.
 V 8.00 ráno se sejdeme na modlitbu breviáře, po ní se bude do 12h zpovídat. Přijedou
cizí zpovědníci. Obřady začínají v 15h, před nimi se nebudeme modlit, zachováme ticho.
 Ve 20 hod. se sejdeme v Loučkách na večerní křížovou cestu. Vezměte si s sebou svíčky
a lucerny.
Bílá sobota
 Ráno v 8.00 bude modlitba breviáře, stejně jako večer v 18hod. Texty budou v kostele
k dispozici. Po celý den bude otevřený kostel k návštěvě Božího hrobu, zapište se na
nástěnce. U Božího hrobu můžete dát dar pro chrám Božího hrobu v Jeruzalémě.
 Od 9.30 bude nácvik ministrantů.
 Vigilie začíná ve 20.30h žehnáním ohně. Přineste si, prosím, svíčky (čajové kalíšky),
dají se koupit i malé paškálky. Na obnovu slibu si můžete přinést vaši křestní svíčku. O
vigilii bude pokřtěný Jaromír Smrž ze Šlapanic. Po obřadech jste zváni na faru na
velikonočního beránka.
Velikonoční neděle
 Při obou mších budeme pokropeni svěcenou vodou, na konci mše bude žehnání pokrmů.
Na deváté budou křtiny – Magdalena Hrabálková ze Šlapanic.
 O velikonocích bude sbírka na opravy na faře a v kostele. Sbírka minulou neděli vynesla
30 800 Kč.
Květná neděle

