Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky neděle Krista Krále
26.11 ne Krista Krále

26.11.2017
za + Václava Daňka, za dar víry a Boží požehnání pro celou
7.00
rodinu
8.45 za + manžela, rodiče a duše v očistci
18.30 za farníky

27.11 po

7.00 za + Jaroslava Hamrlu a živou rodinu

28.11 út
29.11 st
30.11 čt

sv.Ondřeje
sv.Edmunda

1.12 pá Kampiána
1.pátek

2.12 so
3.12 ne 1.neděle
adventní

18.00 za rodinu Šmerdovu
za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu a za duše
18.00
v očistci
18.00 za dvoje + rodiče Kudovy
za + Františka Hezinu, za dar víry pro vnoučata a Boží
18.00
požehnání pro celou rodinu
7.30 Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života
18.00 adventní nešpory a žehnání věnců
za + Miladu, její rodiče, za Boží požehnání pro celou rodinu
7.00
a za duše v očistci
8.45 za farníky
za + Petra Pejchala, živou a + rodinu a za obrácení
18.30
nevěřících v rodině

 Večer v 18.00 bude na náměstí žehnání vánočního stromu.
 Ve středu po mši je schůzka akolytů.
 Ve čtvrtek od 20.00 je pravidelný večer chval.
 V pátek je 1.pátek, od 17.00 bude soukromá adorace a zpovídání, přede mší pak
pobožnost. V sobotu ráno v 6.45 jste zváni na rozjímavý růženec a v Jiříkovicích
bude v 7.30 pobožnost 1.soboty.
 V pátek v 18.45 jste zváni na přednášku M.Orko. Váchy o J Mendelovi.
 V sobotu v 10.00 jsme zváni na Petrov na mši sv. u příležitosti výročí založení
diecéze. Při této mši budou předána ocenění zasloužilým diecézanům.
 V sobotu v 18.00 budou 1.adventní nešpory spojené s žehnáním adventních věnců.
Žehnání se bude konat i při obou dopoledních mších sv.
 U bočního oltáře také budou adventní úkoly pro děti, mládež i dospělé, jak tomu bylo
v postě.
 Orelská jednota Šlapanice zve děti na Mikulášskou nadílku, která se koná příští
neděli v 16 hod. na orlovně.
 Mládeži připomínám děk.setkání mládeže v sobotu 9.12. v Pozořicích.
 Děkuji všem, kdo se zapojili do úklidu kostela.
 Příští víkend budou na faře dvě skupiny mládeže na duch.obnově – kluci z Prahy a
mládež ze St. Brna.

