Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky neděle Svaté Rodiny
31.12.2017
31.12 ne sv.Rodiny

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

1.1

Nový rok

po Matky Boží P.
Marie

7.00 za farníky
Na poděkování Pánu Bohu za dar života, za + rodiče a Boží
požehnání pro celou rodinu
14.00 průvod v Jiříkovicích do Louček
8.45

18.30 za + manžela a dvoje rodiče
2.1

út

sv. Bazila,
sv. Řehoře Naz.

3.1

st

Jména Ježíš

4.1

čt

5.1

pá

1.pátek

6.1

so

Zjevení Páně

18.00
18.00 za + maminku s prosbou o dary Ducha sv. pro celou rodinu
18.00 Ponětovice
18.00 za + kamarádku a + kolegyni
7.30 za + rodiče a živou rodinu
18.00 za + Aloise a

7.1

ne

Křtu Páně

7.00 za farníky
8.45 za živé a + členy Orla
18.30 za Drahomíru Svobodovou, duše v očistci a živou rodinu

 Dnes nebude odpolední ani večerní mše, poděkujeme zpěvem „Tedeum“ na konci
mše.
 Dnes od 23h do půlnoci bude otevřený kostel k soukromé modlitbě a adoraci.
 Na Nový rok nebude farní kavárna.
 Společenství živého růžence z Jiříkovic vás na Nový rok zve na pravidelnou
každoroční modlitební cestu do Louček. Sejdeme se u myslivny za mlýnem ve 14.00.
 Ve čtvrtek od 19.00 bude na faře v patře setkání Youngsters. Více info na facebooku.
 Tento týden navštívím naše nemocné: st, čt – Šlapanice, pá – Kobylnice a
Bedřichovice. Jiříkovice a Ponětovice budou až další pondělí.
 V pátek bude od 17.00 pravidelná prvopáteční adorace a svát. požehnání. V sobotu
v 7.30 bude v Jiříkovicích pobožnost 1.soboty.
 V neděli na ranní budou křtiny – Markéta Buchtová z Jiříkovic.
 Příští neděli 7.1.2018 bude ve Šlapanicích Tříkrálová sbírka. Sraz vedoucích skupinek
i koledníků bude v 8h na Orlovně, odkud půjdou do kostela.
 Ještě je asi volných 8 mší na leden, přijďte si je zamluvit.

