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

Krista Krále

7.00
8.45
18.30

21.11 po

Zasvěcení Panny
Marie v
Jeruzalémě

22.11 út

Sv. Cecilie

14.00
17.45

23.11 st

Sv. Klementa

17.45

24.11 čt

Sv. Ondřeje a
druhů, mučedníků

7.00
17.45
17.30

adorační den

7.00

25.11 pá

17.45

26.11 so

7.30

27.11 ne

1.adventní

7.00
8.45
18.30

20.11.2016
Na poděkování Pánu Bohu za životní jubileum v rodině
Šimonových a za živou a + rodinu
za + rodiče a duše v očistci
za farníky
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a za Boží
požehnání pro celou rodinu
pohřeb p. Miroslava Kalouse ze Šlapanic (kremace)
za + Milušku Svobodovou a syna Luďka
za + Ludmilu Pokladníkovu, + Bohumila Nováka a za
živou rodinu
za duchovní povolání
za + osobu
Jiříkovice (pozor změna začátku)
za + Marii Matýškovou, za dar zdraví a dary Ducha sv.
pro celou rodinu
za + rodiče a celou + rodinu
za + Miladu Kozderovou, zemřelé rodiče, za duše v
očistci a za Boží požehnání pro celou rodinu
za farníky
za + Františka Hezinu a Boží požehnání pro živou rodinu

 Ve čtvrtek připadá na naši farnost adorační den. Po ranní mši sv. vystavíme Nejsv.
svátost, od 17.15 bude společná adorace, požehnání a pak večerní mše sv. Napište
se, prosím, v zákristii, aby zde v kostele stále někdo byl.
 Ve čtvrtek v 17h bude na orlovně beseda s Pavlem Friedem, který přežil holocaus
 Ve čtvrtek ve 20.00 bude pak pravidelný večer chval.
 V sobotu v 19 hod. bude v kostele adventní koncert a v rámci něho bude žehnání
adventních věnců. Věnce se budou žehnat i při nedělních mších.
 Příští neděli po ranní a po deváté budou na faře v knihovně pracovníci Brněnské
tiskové misie s nabídkou vánočních materiálů.
 Ke koupi je za 10 Kč Průvodce adventem.
 Na stolku u zpovědnice je papír s rozpisem úklidu, prosím ochotné ženy, aby se
tam zapisovaly.
 Farnost Ořechov začíná příští neděli osmidílný cyklus „Manželských večerů“.
Náplní je společná večeře, tématická přednáška, možnost diskuse s odborníky.
Více informací na stolečku a na webu.
 Orel Šlapanice ve spolupráci s KDU-ČSL obnovují tradici a zvou přátele cimbálu
a dobrého vína na posezení s cimbálovou muzikou Sylván, které se bude konat v
pátek 25. 11. 2016 od 20. ve šlapanické orlovně. Předprodej vstupenek bude dnes i
příští neděli po deváté na faře u kulečníku. Více informací najdete na nástěnce.

