Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky 27. neděle v mezidobí
7.10.2018
7.10 ne

27. neděle
v mezidobí

7.00 za farníky
8.45 za živou a + rodinu a za dar víry
18.30 za + manžela a jeho rodiče
7.00 za Lenku Čalkovskou a duše v očistci

8.10 po
9.10 út

sv. Dionýsia
a druhů

10.10 st

18.00 za Boží ochranu, pomoc a požehnání pro manžele Šmerdovy
18.00

11.10 čt

sv. Jana XXIII.

12.10 pá

sv. Radima

Na poděkování Pánu Bohu za 65 let života a Boží ochranu
pro celou rodinu
---

18.00 za + Martu Macháčkovou a duše v očistci
18.00 Bedřichovice
7.30 za živou rodinu, Boží pomoc v útrapách a za duše v očistci

13.10 so
14.10 ne

28. neděle
v mezidobí

7.00 za farníky
8.45 za + manžela, živou rodinu a duše v očistci
18.30 za + maminku

• Avízované děkanské setkání dětí dnes odpoledne se pro malý počet přihlášených
nekoná.
• Po večerní mši vás zase prosíme o krátkou brigádu na zakrytí kostela.
• Kdo by se chtěl v sobotu 13.10. účastnit pěší pouti pozorské farnosti do Sloupa,
přihlaste se na faře. Sraz je v 7.45 na konci Hostěnic, mše sv. ve Sloupě je v 18 h.
Délka je asi 25 km, nazpátek pojedeme autobusem.
• Příští neděli se bude konat sbírka na opravu oken.
• Farní divadelní soubor HerKA vás zve na představení z pera J. Cimrmana „České
nebe“, které se koná v neděli 14.10. v 17 hodin na orlovně v Jiříkovicích. Vstupné
dobrovolné.
• Říjen je růžencový měsíc, proto se modleme růženec. Růženec se budeme modlit
před každou mší sv. Sv. Otec žádá, abychom po každé modlitbě růžence připojili
modlitbu Pod ochranu tvou a Svatý Michaeli, archanděli. Text máte na lavicích,
můžete si jej vzít i domů a denně se ke sv. Michaelovi modlit.
• O misijní neděli 21.10. 2018 proběhne v naší farnosti MISIJNÍ ŠTRÚDLOVÁNÍ.
Kdo má zájem přispět na tuto akci, může upéct štrůdl nebo něco podobného
a v sobotu 20. 10. do 15 hodin přinést na faru. V neděli po ranní i deváté mši sv. se
budou výrobky prodávat a výtěžkem přispěje naše farnost na misie.

