Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky 31.neděle v mezidobí
5.11.2017
5.11 ne

31.neděle
v mezidobí

7.00 za + biskupy a kněze brněnské diecéze
8.45 za + rodiče, švagry a celou rodinu

6.11 po

14.30 dušičková pobožnost na hřbitově
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
7.00 za + bratry, dvě švagrové a duše v očistci

7.11 út

18.00 za duše v očistci

8.11 st
9.11 čt

18.00 za + Jaroslava a Františku Haluzovy
Posvěcení
lateránské
baziliky

18.00 Bedřichovice

10.11 pá sv.Lva Velikého 18.00 za + …
11.11 so sv.Martina
12.11 ne

32.neděle
v mezidobí

7.30 za živou a + rodinu
7.00 za farníky
Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života a 50 let
8.45
manželství
18.30 za + manžela a Boží požehnání pro celou rodinu

 Odpoledne ve 14.30 je na hřbitově dušičková pobožnost.
 Dnes v 16.00 jste zváni na koncert „Kantilény“, vstupné je dobrovolné.
 Ve čtvrtek od 19.00 je v kostele pravidelné setkání Youngsters, více info na FB.
 V sobotu jedou naši ministranti do Telnice na min. olympiádu, přijďte fandit.
 V neděli po deváté oslavíme v kavárně svátek sv. Martina – bude svatomartinská
husa a víno.
 Do 19.11. je možné se přihlašovat na Diecézní setkání katechetů, které se bude
konat v sobotu 25. listopadu v Brně v sále U Milosrdných bratří. Více informací
na webu. http://brno.biskupstvi.cz/kc/DSK_2017/DSK_2017.html
 Blíží se nám vánoční úklid kostela, který bude 25.11, prosíme šikovné muže na
ometání pavučin v pátek 24.11. po mši.
 Avizujeme děkanské setkání mládeže v sobotu 9.prosince v Pozořicích, program
bude velmi zajímavý, je na nástěnce a na webu. Udělejte si čas a přijďte.
 Pro katechety je k dispozici Nezbeda, pro děvčata vyšlo nové INko.
 Pěvecké sdružení MAGNIFICATV vás zve středu v 19.30 na Petrov na koncert
k výročí diecéze. Provedeno bude Mozartovo Rekviem.

