Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky 4.neděle adventní
24.12.2017
24.12 ne Štědrý den

25.12 po Narození Páně

26.12 út

sv.Štěpána

27.12 st

sv.Jana
apoštola

28.12 čt

sv.Mláďátek

29.12 pá sv.Tomáše
Becketa

7.00 za dar víry pro živou rodinu
8.45 za farníky
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a za
16.00
požehnání pro celou rodinu
21.30 za farníky se zvláštní prosbou za naše nemocné
za + prof. Oldřicha Hamšíka, Boží požehnání a ochranu pro
7.00
celou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života a Boží požehnání
8.45
pro celou rodinu a za uzdravení manžela
7.00 za rodiče Formánkovy
8.45 za mládež naší farnosti
Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života a za Boží pomoc
18.00
a ochranu pro celou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života a za dar viry a
18.00
zdraví pro celou rodinu
18.00 za + rodiče a syna a za Boží ochranu pro celou rodinu

30.12 so

7.30 za živou a + rodinu Kyselkovu, Rumlerovu a duše v očistci

31.12 ne sv.Rodiny

7.00 za farníky, zvl. za rodiny naší farnosti
8.45 za + manžela a živou a + rodinu

 Na Štědrý den ve 14.30 budou na hřbitově koledovat muzikanti. Odpolední mši
zahájíme v 15.45 u betléma na náměstí, kde bude žehnání betlémů a sošek Ježíška.
Pak půjdeme průvodem do kostela.
 Na farním webu je ke stažení domácí štědrovečerní pobožnost.
 Zítra 25.12. večer bude místo večerní mše vánoční koncert chrámového sboru.
 Vánoční sbírky budou věnovány na opravu oken kostela.
 Ve středu po večerní mši bude svatojanské žehnání vína.
 Ve čtvrtek 28.12 bude ve 20h pravidelný večer chval.
 Příští neděli na sv. Rodinu se bude konat obnova manželských slibů.
 V neděli 7.ledna 2017 bude Tříkrálová sbírka, kterou zajišťuje Orel Šlapanice. Kdo
se chcete zapojit jako vedoucí nebo koledníci, hlaste se u paní Markéty Jaškové.
Prosíme o hojnou účast.
 Děkuji všem, kdo se jakýmkoli způsobem zapojili do přípravy letošních vánočních
svátků. Rád bych odměnil své pomocníky a spolupracovníky nabídkou cesty do
Čejkovic v sobotu 13.1. Kdo máte zájem, zapisujte se v zákristii.

