Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky 11. neděle v mezidobí
17.6.2018
17.6 ne

11.neděle
v mezidobí

7.00 za dvoje zemřelé rodiče
8.45 za + Hanu Blažkovou a Boží požehnání pro celou rodinu
18.30 za farníky

18.6 po
19.6 út

7.00 za dvoje + rodiče a duše v očistci
sv. Jana Nep.
Neumanna

20.6 st

18.00

za + manžela, syna, rodiče, sourozence a Boží ochranu pro
celou rodinu

18.00 za mládež a studenty

21.6 čt

sv. Aloise
Gonzagy

18.00 Kobylnice

22.6 pá

sv. Jana Fishera
a Tomáše Moora

18.00

23.6 so

Na poděkování Pánu Bohu za 20 let manželství s prosbou o
Boží požehnání pro celou rodinu

7.30 za + Františku Zemánkovou a živou rodinu
12.00 za novomanžele – Lucie Králová a Pavel Krček

24.6 ne

Narození sv. Jana
Křtitele

7.00 za farníky
8.45

za + Radmilu Klaškovu, za dar víry pro děti a za zdraví pro
celou rodinu

18.30 za živou a + rodinu, za dar víry a za duše v očistci
 Jménem starosty Orla Šlapanice přijměte pozvání na slavnostní uzavírání Orlovny,
které proběhne dnes od 14 h u příležitosti zahájení generální rekonstrukce budovy.
 Prosím děti , které jste chodily na dětské mše, abyste přinesly ve středu prostřední

list z knížečky, s křížem.
 Ve středu proběhne poslední schůzka ministrantů v tomto školním roce.
 O. Vlček oslaví příští neděli 55 let kněžství. Přihlaste se, prosím, kdo byste na
faře pomohli zorganizovat malou oslavu.
 Příští neděli bude sbírka na bohoslovce.
 Příští neděli budou troje křtiny – Filip Novotný z Kobylnic, Tom Šlezinger
z Jiříkovic a Tomáš Berger ze Šlapanic.
 Jste zváni na divadelní představení o Josefu Toufarovi „Zpráva o zázraku“, které
se koná dnes v neděli v 19:30 v Centru experimentálního divadla na Zelném trhu 9
v Brně. Další informace jsou na webu.
 Svatební ohlášky: V sobotu 30.6. hodlají v našem kostele uzavřít manželství Milan
Šarík, svobodný, bez vyzn., a Romana Bedrošová, pokřtěná, svobodná, oba bytem
Šlapanice. Kdo by věděl o nějaké překážce, která by sňatku bránila, je povinen to
oznámit na faře. Zároveň oba snoubence svěřuji do vašich modliteb.

