Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky neděle Nejsvětější Trojice
27.5.2018
27.5 ne

Nejsv. Trojice

hody
Bedřichovice

28.5
29.5
30.5
31.5

po
út
st sv. Zdislavy
čt Boží Tělo

1.6

pá

2.6

so

3.6

ne

1.pátek
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7.00 za + manžela a jeho + sourozence
8.45 za farníky
10.30 za obec Bedřichovice
18.30 za + Richarda Pokladníka a živou rodinu
7.00 za živou a + rodinu
18.00 Na poděkování Pánu Bohu za 15 let manželství
18.00 za + Honzíka Brůžičku
7.00
18.00 za + rodiče, bratra a manžela
18.00 za děti naší farnosti
Na poděkování Pánu Bohu za 97 let života a za Boží
7.30
požehnání pro celou rodinu
7.00 za farníky
8.45 za + manžela a živou a + rodinu
18.30 na úmysl dárce

 Tento týden budou návštěvy nemocných jako obvykle: Pondělí – Jiříkovice,
Ponětovice, středa, čtvrtek – Šlapanice, pátek – Kobylnice, Bedřichovice.
 Ve čtvrtek večer budeme konat průvod Božího Těla, půjdeme ke 4 oltářům na náměstí.
Prosím, abyste vše připravili.
 V sobotu se koná konference o exorcismu, ještě jsou volná místa. Na akci je třeba se
přihlásit.
 Sbírka na opravy minulou neděli činila 31 300 Kč. Děkuji všem štědrým dárcům!
 Mé poděkování patří všem, kdos e podíleli na Noci kostelů. Za týden nás čeká farní
víkend, vyslechněme si informace:
Už v sobotu 2.6. v 18.30 bude možnost zúčastnit se v kostele besedy s účastníky poutě do
Svaté země spojené s promítáním fotografií.
V neděli při deváté mši svaté bude vyhodnocena celoroční služba ministrantů.
Odpoledne začne ve 14 hodin naše tradiční setkání na farním dvoře.
Děti si budou moci zasoutěžit na školním hřišti, pro menší děti je připraven program na
farním dvoře. Na faře bude nabídka dílniček. A to vše s dobrým občerstvením a za
doprovodu country kapely ŠOK.
S přípravou farního dne souvisí tyto věci:
Příští neděli nebude farní kavárna. Kdo by chtěl, stejně jako minulé roky, přispět něčím
sladkým na stůl, tak to může donést v sobotu do 12:00 hodin na faru (doporučujeme
cukroví bez krému).
Je třeba připravit prostory, z tohoto důvodu bude v pátek 1.6 po večerní mši svaté
a v sobotu 2.6 od 8 hodin brigáda. Je třeba navozit lavičky, položit podlážky, postavit
stan a uklidit prostory pro farní den.
Za vaši pomoc s přípravou farního dne vám děkují členové přípravného týmu. Během
týdne vytrvejme v modlitbách za dobrý průběh farního dne a za příhodné počasí.
 A nyní si poslechněte pozvánku: (přečte jeden z členů přípravného týmu)

