Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky 29. neděle v mezidobí
21.10.2018
21.10 ne

29. neděle
v mezidobí

7.00 za + manžela a za živou a + rodinu
8.45 za + rodiče Klímovy a jejich + sourozence
18.30

na poděkování Pánu Bohu za 85 let života a za živou
a + rodinu

7.00 na poděkování Pánu Bohu za ochranu dětí o prázdninách

22.10 po

sv. Jana Pavla II.

23.10 út

sv. Jana
Kapistránského

18.00 za + Jarmilu Peroutkovu, živou a + rodinu

24.10 st

sv. Antonína
Klareta

18.00 za Marii Nedomovou a Boží požehnání pro celou rodinu

25.10 čt

18.00 mše sv. v Jiříkovicích

26.10 pá

18.00 za + manžela a duše v očistci

27.10 so

7.30 za rodiče Kylarovy, Hanzlovy, Křížovy a duše v očistci

28.10 ne

30. neděle
v mezidobí

7.00 za + maminku, sourozence a duše v očistci

výročí posvěcení
kostela

8.45 za farníky
18.30

•

na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství a Boží
ochranu pro celou rodinu

Dnes po mši sv. máte možnost si za dobrovolný příspěvek odnést domů misijní
koláč, výtěžek bude připočten k misijní sbírce. Tímto děkuji všem, kdo se zapojili
do organizace.

• Ve čtvrtek od 20 hodin bude pravidelný večer chval.
• Příští neděli budou křtiny – Jonáš Pecl z Kobylnic.
•

Rádi bychom pozvali všechny holčičky ve věku od 4 do 9 let do Berušek, které
budou každý pátek od 16:00 do 17:45 na faře. Budou se na vás těšit Terka, Terka
a Janička.

•

V pátek se konalo hezké družební setkání našich a pozorských ministrantů, ve
florbalovém turnaji družstvo mladších získalo 1. místo a starších 2. místo.
Blahopřejeme!

• Říjen je růžencový měsíc, modleme se růženec, dbejme na společnou modlitbu
přede mší svatou. Modleme se i ve středu a v neděli před devátou.
• Při sbírce na okna se minulou neděli vybralo 36 800 Kč. Děkuji všem štědrým
dárcům. Výměnu oken také podpořila Nadace ČEZ částkou 150 tisíc Kč.
•

Práce na výměně oken probíhají bez komplikací. Po vsazení prvního okna jsme
museli jeden týden počkat na schválení památkáři. Ve čtvrtek proběhl kontrolní
den za účasti projektanta a památkářů, vše bylo bez připomínek. Zpoždění prací
o týden bude znamenat posun závěrečné brigády. V sobotu 27. října tedy bude
běžný úklid před nedělí, ve středu 31. října úklid před svátkem Všech svatých
a v sobotu 3. listopadu závěrečný úklid a nastěhování kostela. Protože ženy, které
pravidelně uklízí, budou v sobotu 27.10. mimo farnost, a protože jsou podzimní
prázdniny, prosíme také ostatní farníky, aby se zapojili do sobotního úklidu.
Rozpis brigád najdete také na nástěnkách v žebračce a pod kůrem.

