Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky 32.neděle v mezidobí
12.11.2017
12.11 ne

32.neděle
v mezidobí

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

13.11 po sv.Anežky České 7.00 za + rodiče a celou + rodinu
za + Ludmilu Pokladníkovu, Bohumila Nováka a živou
14.11 út
18.00
rodinu
za + syna, 2 manžele, rodiče a Boží požehnání pro celou
15.11 st sv.Alberta
18.00
Velikého
rodinu
16.11 čt
17.11 pá
18.11 so
19.11 ne

sv.Markéty
Skotské
sv.Gertrudy
sv.Alžběty
Uherské
Posvěcení
bazilik sv.Petra
a Pavla
33.neděle
v mezidobí

18.00 Kobylnice
18.00 za dvoje + rodiče a živou rodinu
7.30 za + rodiče, prarodiče a všechny, kdo mají výročí úmrtí
7.00 za + Marii Zemanovu a rodiče
8.45 za + rodiče a duše v očistci
18.30 za farníky

 Ve středu po mši bude setkání katechetů.
 Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na kostel.
 Na faře na chodbě a v žebračce v kostele jsou přihlášky na vánoční prázdniny
včetně Silvestra na oskavské faře. Akce je pro mládež od 6. třídy výše, pro ty, co
nechtějí sedět doma a chtějí hezky oslavit poslední den v roce. Na horách už bude
možná sníh, takže se počítá i s lyžováním
 V listopadu jsou dvě volné mše sv., v prosinci čtyři. Můžete si je v zákristii
objednat. Také si zapisujte na příští rok.
 Tento týden jede delegace Sekce pro mládež a představitelů Prahy do Říma jednat
o možnosti pořádat Světové dny mládeže v Praze. Vzpomeňte v modlitbě.
 Újezdská farnost předkládá příští neděli večer nabídku koncertu japonské
houslistky Ester Yoo. Jedná se o benefiční koncert pro postiženého chlapce.
 Příští středu 22.11. přijede Schóla brněnské mládeže (SBMka), která doprovodí
dětskou mši a pak zde bude mít večer chval Duchovním slovem bude provázet
Vojtěch Loub.
 Adventní duchovní obnovu neplánuji, za 14 dní bude v Pozořicích na víkend
Vojtěch Kodet. Informace jsou na nástěnce a na webu.

