Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky 30. neděle v mezidobí
28.10.2018
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30. neděle
v mezidobí
výročí posvěcení
kostela

bl.Restituta
Kafková

sv. Wolfganga
Všech svatých

Dušičky
1. pátek

3.11 so
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sv. Martina de
Porres
31. neděle
v mezidobí

7.00 za + maminku, sourozence a duše v očistci
8.45 za farníky
na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství a Boží ochranu
18.30
pro celou rodinu
7.00 za + rodiče Smetanovy, Slavíčkovy, Gallinovy a živou rodinu
18.00 za Dagmar Soukupovu a Miladu Marešovu
18.00 za živou a + rodinu
7.00 za + Marii Konečnou
18.00 za + rodiče, celou + rodinu a duše v očistci
7.00 za + rodiče Jaškovy a duše v očistci
na poděkování Pánu Bohu za 70 let života a za živou
18.00
a + rodinu Olejkovu
7.30 za Luďka Čajku a jeho rodinu
7.00 za + manžela a Boží ochranu pro celou rodinu
8.45 za + biskupy a kněze brněnské diecéze
na poděkování Pánu Bohu za 70 let života a za Boží pomoc
18.30
a ochranu do dalších let

• Tento týden navštívím naše nemocné: po – Jiříkovice, Ponětovice, st, čt – Šlapanice,
pá – Kobylnice, Bedřichovice. Poohlédněte se ve svém okolí, kdo by taky měl zájem
o návštěvu kněze před vánočními svátky.
• V úterý bude na faře celostátní setkání kněží z fokoláre, možná přijede i někdo
z našich biskupů. Jste zváni na mši sv. asi ve 13.30.
• Tento týden bude příležitost k dušičkové sv. zpovědi. Zpovídá se vždy přede mší a ve
středu, čtvrtek a pátek od 16 h.
• Dušičková pobožnost se uskuteční v Kobylnicích na hřbitově ve čtvrtek 1.11.
a v pátek 2.11.2018 vždy v 16.00 hod. Ve Šlapanicích až příští neděli odpoledne.
• V pátek bude od 17 h prvopáteční adorace a svátostné požehnání.
• Výměna oken se chýlí ke konci, zbývá vsadit poslední dvě okna. Byla také
projednána otázka trhlin v čelní stěně lodi - sádrové terčíky. Na nich se bude statika
kostela sledovat. Navíc chceme využít stavu kostela ke dvěma drobným stavebním
úpravám v žebračce a pod kůrem. Z těchto důvodů budou práce trvat ještě o týden
déle a závěrečný úklid tedy proběhne až v sobotu 10. listopadu. Bude zároveň
i úklidem předvánočním, který konáme každoročně. Ve středu po dětské mši sv. bude
úklid kostela před Dušičkami.
• Můžeme získat odpustky pro duše zemřelých: sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na
úmysl Sv. otce a na hřbitově se pomodlit za zemřelé. Celý přehled máte na nástěnce.
• Přineste fotografie vašich zemřelých za poslední rok, abychom si je mohli společně
připomenout. Fotky vzadu podepište.
• V zákristii si můžete zapisovat na mše sv. na příští rok.
• Za měsíc bude v Újezdě děkanské setkání mládeže, vyslechněme si malou
upoutávku:

