Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky 1.neděle adventní
3.12.2017
3.12 ne 1.neděle
adventní

7.00
8.45
18.30

4.12 po sv.Jana
Damašského
5.12 út

7.00
18.00

za + Miladu, její rodiče, za Boží požehnání pro celou rodinu
a za duše v očistci
za farníky
za + Petra Pejchala, živou a + rodinu a za obrácení
nevěřících v rodině
za + rodiče, sestru, švagra a živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života a za Boží
požehnání pro celou rodinu
za + rodiče, bratra a živou rodinu

6.12 st

sv.Mikuláše

18.00

7.12 čt

sv.Ambrože

18.00 Ponětovice

8.12 pá

Neposkvrněného
Početí P.Marie

7.00 Na poděkování Pánu Bohu za 40 let života
18.00 za + rodiče, bratra a dary Ducha sv. pro celou rodinu

9.12 so sv.Jana Didaka
10.12 ne 2.neděle
adventní

7.30 za + Marii Holkovu, za rod. Malou, Komárkovu a + kněze
Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života a za živou a +
7.00
rodinu
8.45 za farníky
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a Boží
18.30
ochranu pro živou rodinu

 Dnes v podvečer v 16h přijde na šlapanickou orlovnu sv. Mikuláš
 Tento týden budou předvánoční návštěvy nemocných: Po – Jiříkovice, Ponětovice,
st, čt – Šlapanice, pá – Kobylnice, Bedřichovice.
 Rodiče dětí-prvokomunikantů zvu ve středu po mši na faru.
 V týdnu budeme zpívat roráty, ve středu a v pátek půjdeme s lucerničkami.
Nehrajeme si na broučky, ale je to pozůstatek adventních her „Hledání noclehu“.
Lidé dávali do oken lucerny a svíčky a tím Sv.Rodině říkali: „K nám můžete
přijít“.
 Děti, zapisujte se v zákristii na čtení na středečních dětských mších.
 K dispozici je ještě Průvodce adventem. Také si jej můžete stáhnout jako mobilní
aplikaci.
 Vyšlo nové Okénko, pro děvčata INko a a pro katechety je v zákristii Nezbeda.
 Sbírka na opravy před 14 dny vynesla 37 700,-. V letošním roce máme zaplatit
projekt a výrobu vzorového okna.
 U bočního oltáře se můžete zapojit do adventní aktivity a dát svému adventu
program.
 Dnes do 20.00 se na faře koná sbírka dětských bot pro Ukrajinu.
 Pozorská mládež zve na děkanské setkání mládeže v sobotu od 14h.

