Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky 6.neděle velikonoční
6.5

ne

6.neděle
velikonoční

6.5.2018
za dvoje + rodiče a celou + rodinu s prosbou o Boží ochranu
7.00
a dary Ducha sv. pro živou rodinu
8.45 za farníky
10.30 za obec Ponětovice (hody)
18.30

7.5

po

8.5

út

9.5

st

10.5 čt

7.00 za + rodiče Smetanovy a živou rodinu
P. Marie
Prostřednice
milostí

15.00 pohřeb p. Pokorné ze Šlapanic
Nanebevstoupení
Páně

18.00 za zemřelé kněze P.Václava Huška a P.Josefa Fasoru
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života, za dar zdraví a
18.00
Boží ochranu pro celou rodinu
15.00 pohřeb p. Doležala z Kobylnic (v Kobylnicích)

bl. Vasyla Hopko

18.00 za Jiřího Klimeše a duše v očistci

11.5 pá
12.5 so

17.00 za Andreu Pohlovu, živou a + rodinu

sv. Pankráce

7.30
18.30 pouť do Křtin

13.5 ne

7.neděle
velikonoční
1.sv. přijímání
svátek matek

7.00 za farníky, zvl. za ženy naší farnosti
8.45 za prvokomunikanty
Na poděkování Pánu Bohu za 18 let života a za živou a +
18.30
rodinu

 Ve středu po mši bude nácvik na 1.sv.přijímání. Děti prosím, aby šly tento týden ke
sv.zpovědi. Příležitost bude ve středu, ve čtvrtek a v pátek přede mší sv.
 V sobotu je naše farní pouť do Křtin. Autobus odjíždí v 15.45 z Jiříkovic přes
Ponětovice a Kobylnice, v 16.00 ze Šlapanic z Riegrové přes Bedřichovice. Jízdné je
50 Kč, platí se v autobuse, Zájemci se prosím zapište v zákristii. Ve Křtinách bude
v 18.00 májová a v 18.30 mše sv.
 Zapište se, prosím, v zákristii na májové pobožnosti. Májová čtení jsou připravena.
 V úterý v 17.00 bude v našem kostele primice P.Martina Uhra. P. Martin pochází
z Prahy a byl vysvěcen před 3 týdny pro hnutí fokoláre. Jeho stručný životopis
najdete na webu. Při mši bude sbírka, kterou mu pak věnujeme. Po mši jste všichni
zváni na občerstvení u kostela.
 V sobotu se také koná Mariánská pouť Prahou jako prosba za obnovení Mariánského
sloupu. Program je vyvěšený na webu.
 Sbírka na opravy minulou neděli byla 36 300 Kč. Všem upřímné „Pán Bůh zaplať!“
 Děkuji všem obětavým pomocníkům za vzorný úklid fary.
 Svatební ohlášky: V sobotu 12.5. 2018 hodlají v kostele v Šitbořicích uzavřít
manželství Jiří Kolbábek, pokřtěný, svobodný, bytem Šlapanice a Ludmila Mazalová
ze Šitbořic. Kdo by věděl o nějaké překážce, která by sňatku bránila, je povinen ji
oznámit na faře. Zároveň oba snoubence svěřuji do vašich modliteb.

