Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky 25. neděle v mezidobí
23.9.2018
23.9 ne

25. neděle
v mezidobí

7.00

za dvoje + rodiče a prarodiče s prosbou o Boží milosrdenství
a ochranu pro živou rodinu

8.45

na poděkování Pánu Bohu za 75 a 50 let života a za Boží
požehnání pro celou rodinu

18.30 za farníky
24.9 po

7.00 za + rodinu Votavovu, Francovu a duše v očistci

25.9 út

14.00 pohřeb p. Prokšové ze Šlapanic (kremační rozloučení)
18.00 za + Jaroslava a rodiče Láchovy

26.9 st

sv. Kosmy
a Damiána

14.30 pohřeb p. Mazálka z Jiříkovic
18.00 za dar života a živou a + rodinu

27.9 čt

sv. Vincence
z Pauly

28.9 pá

sv. Václava

18.00 Jiříkovice
7.00 Na poděkování Pánu Bohu za 55 let života
8.45 za + manžela a živou a + rodinu

29.9 so

sv. Archandělů

7.30 za + manželku, živou rodinu a duše v očistci

30.9 ne

26. neděle
v mezidobí

7.00 za farníky
8.45

za + rodiče a dceru s prosbou o Boží ochranu a požehnání
pro celou rodinu

18.30 za živou a + rodinu, za dar víry a za duše v očistci
• Na sv. Václava budou křtiny – Tamara Zahrádková z Jiříkovic. V neděli Bude
křest Markéty Kovářové.
• Sbírka na kostel vynesla 39 700 Kč.
• Od zítřka začínáme s výměnou oken. Kostel bude v provozu o nedělích a na sv.
Václava, ve všední dny budou bývat mše sv. v přístavbě.
• Sv. Otec je od soboty do úterka na návštěvě v Pobaltí, pamatujme na něj
v modlitbě. Sv.Otec také jmenoval nového nuncia v České republice arcibiskupa
Charlese Balva. Pochází z Brooklynu, je mu 67 let, na kněze byl vysvěcen
v r. 1976 v New Yorku. Působil na řadě míst po celém světě, v minulosti také jako
rada Apoštolské nunciatury v České republice. Provázejme jej modlitbou.
• Vyslechněme si slovo otce biskupa k fondu PULS.

