Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky 21.neděle v mezidobí
27.8.2017
27.8 ne

21.neděle
v mezidobí

7.00 za + Marii Hanzlovu a celou rodinu
8.45 za farníky
18.30 za + syna Jana, + manžela a živou rodinu

28.8 po sv.Augustina
30.8 st

7.00
18.00 za živou a + rodinu Juřinovu, Vičarovu a duše v očistci

1.9 pá 1.pátek
2.9 so

18.00 za + Hedviku Žemlovu, manžela a rodiče
7.30 za + Miladu Marešovu a Dagmar Soukupovu
11.00 za novomanžele – Madga Šmídová a Josef Martinásek

3.9 ne 22.neděle
v mezidobí

7.00 za farníky
8.45 z za + rodiče, bratra, sestru a duše v očistci

pouť do Tuřan

15.00 za školáky a studenty
za + rodiče, bratra a na poděkování Pánu Bohu za přijatá
18.30
dobrodiní

 Dnes odpoledne pojedu za dětmi na farní tábor. Kdo byste něco chtěli poslat,
přineste prosím na faru do 14h.
 V týdnu navštívím naše nemocné – po – Jiříkovice, st – Šlapanice, čt (mimořádně)
– Kobylnice, Bedřichovice
 Ve středu po mši je úvodní setkání katechetů
 Ve čtvrtek ve 20.00 bude mimořádně večer chval.
 V pátek je 1.pátek, od 17.00 bude adorace a příležitost ke sv. zpovědi. V sobotu
bude společná modlitba růžence a také pravidelná pobožnost v Jiříkovicích.
 Příští neděli se koná naše farní pouť do Tuřan. Mše sv. bude v 15.00, po ní
obvyklé občerstvení. Na pouť pojede autobus, odjezd ve 13.45 z Riegrové přes
Jiříkovice, Ponětovice a Kobylnice.
 Preosím rodiče prvňáčků, aby vyplnili přihlášky do náboženství pro letošní školní
rok. Najdete je na stolečku a na webu. Ostatní děti přihlašovat je nemusíte.
Oznamte však případné změny v kontaktech na vás.
 V sobotu 7.10. bude probíhat v přístavbě kostela a na faře celodenní setkání vdov
a vdovců. Setkání pořádá komunita Emanuel ve spolupráci s farností. Součástí
programu budou svědectví, povzbuzení, adorace a mše sv. Podrobné informace i o
přihlášení jsou na nástěnkách.
 Sbírka na kostel o pouti vynesla 44 800 Kč. Děkuji všem štědrým dárcům.
 Již 14. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou proběhne v sobotu 2. září 2017
od 9.00 do 16.00 v duchu letošního jubilejního roku s heslem: "Diecéze slaví
narozeniny“. Je připravený bohatý program pro rodiče, ale i nabídky pro děti a
mládež. Plakátek na nástěnce a na webu.

