Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky 3.neděle adventní
17.12.2017
17.12 ne

3.neděle
adventní

7.00 za + maminku, rodiče, sourozence a duše v očistci
8.45 za + rodinu Bergerovu a dar zdraví
18.30 za farníky

18.12 po

7.00 za + manžela, bratra, dvoje rodiče a duše v očistci

19.12 út

18.00 za + manžela a Boží požehnání pro celou rodinu

20.12 st

14.00 pohřeb p. Kříže ze Šlapanic (do hrobu)
18.00 za + manžela a dary Ducha sv. pro děti a jejich rodiny

21.12 čt

sv.Petra Canisia

22.12 pá

18.00 Kobylnice, Jiříkovice
18.00 za + manžela a živou a + rodinu

23.12 so sv.Jana
Kentského

7.30 za + manžela a jeho rodiče

24.12 ne Štědrý den

7.00 za dar víry pro živou rodinu
8.45 za farníky
16.00

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a za
požehnání pro celou rodinu

21.30 za farníky
 Ve středu po dětské mši sv. bude nácvik ministrantů na vánoční svátky. Po nácviku
proběhne kontrola a výměna ministrantských obleků. Prosíme rodiče, aby dohlédli na
účast kluků a domluvili se s nimi, na kterou mši o vánocích půjdou.
 V sobotu od 8.30 se budou zdobit stromky, zveme všechny děti.
 K rozebrání je Domácí pobožnost na štědrý večer, je ke stažení i na webu. V kostele i
na faře bude od pátku k dispozici betlémské světlo.
 Na Štědrý den ve 14.30 budou na hřbitově koledovat muzikanti.
 Odpolední mši na Štědrý den zahájíme venku u betléma na náměstí, kde bude
žehnání betlémů a pak půjdeme průvodem do kostela.
 Na Hod Boží večer bude místo mše vánoční koncert chrámového sboru.
 Vánoční sbírky budou věnovány na okna v kostele.
 V neděli 7.ledna 2018 bude Tříkrálová sbírka, kterou zajišťuje Orel Šlapanice.
Koledníci i vedoucí skupinek, hlaste se u paní Markéty Jaškové.
 Na nástěnce máte vyvěšený přehled předvánočního zpovídání.
 V žebračce a na faře jsou přihlášky na pololetní a jarní prázdniny na Oskavě, které
letos v našem kraji navazují na sebe.
 V sobotu 13.1. odpoledne plánujeme jako odměnu pro spolupracovníky cestu do
Čejkovic do sklepa. Zapisovat se můžete v zákristii.
 Dnes má Sv. Otec narozeniny, 81 let. Vzpomeňme na něj v modlitbě.

