Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky neděle Seslání Ducha svatého
20.5.2018
20.5 ne

Seslání Ducha sv.

7.00 za + manžela, dvoje rodiče a živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života, za 30 let
8.45
manželství a za Boží požehnání pro celou rodinu
za obec Jiříkovice a na poděkování u příležitosti 130.výročí
10.30
školy
18.30 za + tatínka

posvěcení
21.5 po výročí
7.00 za + rodiče a tetu Marii
katedrály

22.5 út

sv. Rity

23.5 st

18.00 za živou a + rodinu
18.00 za Jana Jekla, rodiče a bratry

25.5 pá

Ježíše Krista
Nejvyššího
Velekněze
sv. Bedy Ct., sv.
Řehoře VII.

26.5 so

sv. Filipa Neri

7.30 za živou a + rodinu Malou, Čajkovu a kamarády

27.5 ne

Nejsv. Trojice

7.00 za + manžela a jeho + sourozence

24.5 čt

18.00 Jiříkovice
18.00 za dar uzdravení

8.45 za farníky
10.30 Bedřichovice: za obec Bedřichovice
18.30 za + Richarda Pokladníka a živou rodinu
 Ve čtvrtek po mši je schůzka akolytů.
 Večer chval bude kvůli slavnosti Božího Těla mimořádně o týden dříve, ve čtvrtek
24. 5. ve 20.00 hod.
 Na tábor v Náměšti v termínu 4. až 19. 7. je ještě několik volných míst, přihlášky
jsou na faře na chodbě a v žebračce.
 V pátek se i u nás koná opět Noc kostelů, informace máte na plakátcích. Také je
možné si vzít informační brožurky s programem v kostelích v Brně a okolí.
 Za 14 dní se můžete těšit na farní víkend se zajímavým programem pro děti i pro
dospělé.
 Příští neděli se koná sbírka na charitu.
 Chci poděkovat ministrantům za práci na výměně mantinelů na hřišti.
 V kostele u sv. Jakuba v Brně začíná výstava fotografií „Člověk a víra“. Více
informací najdete 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.

