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7.00 za farníky
8.45 Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní a za živou rodinu
18.30 za + tatínka, živou a + rodinu Houzarovu a Kvasničkovu
7.00 za + rodiče Gallinovy a živou rodinu
18.00 za živou a + rodinu Šafránkovu a + rodiče
18.00 za + rodiče Ondráčkovy, syna a za dary Ducha sv. pro vnuky
18.00 Ponětovice
15.00 pohřeb p. Sýkorové ze Šlapanic
18.00 za Milana Baumana a duše v očistci
7.30 za Marii Zemanovu s prosbou o Boží požehnání na přímluvu Panny Marie
17.00 na poděkování za přijatá dobrodiní
za dvoje + rodiče a celou + rodinu s prosbou o Boží ochranu a dary
7.00
Ducha sv. pro živou rodinu
8.45 za farníky
10.30 za obec Ponětovice (hody)
18.30

 Dnes v 15.00 jsme zváni na koncert.
 Tento týden budu navštěvovat nemocné: Po – Jiříkovice + Ponětovice, st, čt – Šlapanice, pá – Kobylnice +
Bedřichovice.
 Osmáci, co nejedou na výlet, nemají ve středu náboženství.
 Tento čtvrtek 3.5. bude obvyklé setkání mladých "Youngsters". Sraz v 19 hod před farou, více informací na
facebooku.
 Na 1.pátek bude od 17.00 adorace a přede mší svát. požehnání. V Jiříkovicích bude v 7.30 pravidelná
pobožnost. V sobotu jste zváni na modlitbu živého růžence.
 Opět budou bývat májové pobožnosti, rozpis máte na nástěnce.
 Brněnský Cenap pořádá v Brně v termínu 9.7.-13.7 zajímavý kurz pro dívky ve věku 12 -18 let pod názvem
„Být sama sebou“. Témata jsou: osobnost, komunikace, etiketa, partnerské vztahy, sexualita, závislosti,
zdravá výživa, kadeřnictví a kosmetika. Informace na webu.
 V úterý 8. května se uskuteční pouť na Sv. Hostýn pro všechny, kterým není lhostejná chudoba a hlad dětí ve
světě. V 11.30 bude v bazilice mše svatá na podporu hnutí Mary's Meals, které poskytuje dětem ve školách
jedno jídlo denně s cílem pozvat chudé dětí do školy, aby dostaly vzdělání, které jim otevírá cestu z
chudoby.
 V úterý se koná v benediktinském zámečku v Lesním Hlubokém den otevřených dveří. Srdečně zvou
Novákovi.
 Příští úterý 8.5. v 17.00 bude v našem kostele mít primiční mši sv. P. Martin Uher, vysvěcený před 14 dny
na Velehradě. Více se dozvíme za týden.
 V sobotu se na Vranově koná diecézní pouť ministrantů. Prosíme rodiče, aby kluky vypravili.
 V sobotu po mši svaté prosíme šikovné ženy o pomoc s úklidem fary. Pokud nemůžete přijít v sobotu,
můžete pomoci s vypráním závěsů, k odebrání budou v neděli na faře. Bližší info podá paní Sedláčková.
 V sobotu 5.5.2018 v kostele sv. Jana Nepomuckého v Podolí hodlají uzavřít sňatek Tomáš Slavíček,
svobodný, ŘK, bytem Jiříkovice, Chaloupky 20 a Veronika Dvořáčková, svobodná, ŘK, bytem Kobylnice,
Pratecká 141. Kdo by věděl o nějaké překážce bránící tomuto sňatku, ať to oznámí na farním úřadě.
Snoubence provázejme společnou modlitbou.

