Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky 7.neděle velikonoční
13.5.2018
13.5 ne

7.neděle
velikonoční

7.00 za farníky, zvl. za ženy naší farnosti

1.sv. přijímání

8.45 za prvokomunikanty

svátek matek

18.30

Na poděkování Pánu Bohu za 18 let života a za živou a
+ rodinu

14.5 po sv. Matěje

7.00 za + rodiče Ondrůjovy a živou rodinu

15.5 út

18.00 za živou a + rodinu

16.5 st

sv. Jana
Nepomuckého

17.5 čt
18.5 pá

18.00

za živou a + rodinu, za lásku a pokoj v rodině a za duše
v očistci

18.00 Bedřichovice, Kobylnice
sv. Jana I.,
papeže

19.5 so

18.00 za + manžela, vnuka, + rodiče a za živou rodinu
7.30 za Marii Holkovou a + kněze
21.00 za farníky

20.5 ne

Seslání Ducha sv.

7.00 za + manžela, dvoje rodiče a živou rodinu
8.45

Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života, za 30 let
manželství a za Boží požehnání pro celou rodinu

10.30 za obec Jiříkovice
18.30 za + tatínka
 V pátek 18.5. po mši bude v kostele přednáška o kardinálu Beranovi.
 Příští neděli bude sbírka na okna. Při primiční mši jste P. Martinovi věnovali
17 500 Kč, posílá vám své požehnání a děkuje.
 V pátek 25.5. budeme slavit Noc kostelů.
 Příští neděli budou křtiny – Mia Marie Šantavá Ze Šlapanic
 V neděli budou Jiříkovice slavit výročí 130 let školy, mši sv. bude sloužit O.
generální Mikulášek.
 V kostele u sv. Jakuba v Brně začíná výstava fotografií „Člověk a víra“. Více
informací na nástěnce.
 Společenství Fatimského apoštolátu v Brně vás zve na modlitební setkání
Dikůvzdání Fatimy, které se uskuteční v pondělí 21.5.2018 ve 14.30 v kostele
u minoritů v Brně. Bližší informace naleznete na nástěnce pod kůrem a v žebračce.
 Svatební ohlášky: V sobotu 26. května hodlají v Rajhradě uzavřít manželství Jan
Polách a Michaela Vávrová, pokřtění, bytem Šlapanice. Kdo by věděl o nějaké
překážce bránící sňatku, ať ji oznámí na faře. Zároveň oba snoubence svěřuji do
vašich modliteb.

