Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky 30.neděle v mezidobí
29.10.2017
29.10 ne 30.neděle v mez. 7.00 za farníky
výročí posvěc.
8.45 za + maminku a duše v očistci
kostela
14.30 pobožnost na hřbitově - Šlapanice
18.30 Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní a za dary Ducha sv
30.10 po
7.00 za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu
31.10 út sv.Wolfganga 18.00 za dar zdraví a zdárný průběh operace
1.11 st Všech svatých 7.00 za + rodiče Štěpánkovy, Škodovy a tetu Marii
18.00 za + Pavla a duše v očistci
2.11 čt Dušiček
7.00 za + rodiče Jaškovy
18.00 za + rodiče a duše v očistci
sv.Martina de
Na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o dary
3.11 pá Porres
18.00
1.pátek
Ducha sv.
sv.Karla
4.11 so Boromejského 7.30 za živou a + rodinu Horákovu
5.11 ne 31.neděle
v mezidobí

7.00 za + biskupy a kněze brněnské diecéze
8.45 za + rodiče, švagry a celou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života s prosbou o Boží
18.30 požehnání, za dary Ducha sv., dar zdraví a ochranu P. Marie
pro celou rodinu

 Dušičkové pobožnosti na hřbitově v Kobylnicích budou ve středu a ve čtvrtek vždy v 16 hod.
 Připomínám podmínky odpustků: 1. a 2. listopadu:- sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv.
Otce, při návštěvě kostela Otčenáš, Věřím v Boha 25.října - 8. listopadu: - sv. přijímání,
modlitba na úmysl Sv. Otce, při návštěvě hřbitova se pomodlit za zemřelé
 Tento týden navštívím naše nemocné: Po – Jiříkovice, Ponětovice st – Šlapanice, čt –
Šlapanice kolem ul. Brněnské, pá – Kobylnice, Bedřichovice.
 V sobotu v 6.45 jste zváni na rozjímavou modlitbu růžence, sobotní pobožnost v Jiříkovicích
tentokrát nebude.
 V zákristii je k vyzvednutí Katech. věstník.
 Můžete přidávat fotografie na tablo zemřelých.
 V neděli v 16.00 bude v našem kostele koncert smíšeného sboru Kantiléna.
 Naši ministranti pojedou příští víkend na Oskavu, ještě je možné se přihlásit.
 Biskupství brněnské hledá pro správu budov pracovníka údržby, nástup možný od prosince.
Termín přihlášek, náplň činnosti a předpoklady na uchazeče jsou na internetových stránkách
Biskupství brněnského.
 Sbírka na misie vynesla 51 tis. Kč, děkuji všem štědrým dárcům. Jménem O. biskupa také
děkuji všem, kdo jste se zapojili do sbírky na podporu kněží a diecéze. Celkový výtěžek bude
zveřejněn na stránkách fondu po sečtení všech příspěvků. Také se již přihlásilo 1000
donátorů. Za donátory je sloužena mše sv. každé první úterý v měsíci v 8.30 hodin v kostele
sv. Maří Magdaleny Brně.
 Papež František zve na Světové setkání rodin do Dublinu 21. - 26.srpna. Cestovní kancelář
Miklastour bude pořádat letecký zájezd. V programu jsou výlety po Irsku, a pak účast na
sobotním a nedělním programu. Předběžná cena letenky je 7 000 Kč, pro děti se slevou.
 Naše a slavkovská farnost uspořádá v dubnu pouť do Izraele, věnujte pozornost informacím
na nástěnce.

