Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky 31. neděle v mezidobí
4.11.2018
4.11 ne

31. neděle
v mezidobí

7.00 za + manžela a Boží ochranu pro celou rodinu
8.45 za + biskupy a kněze brněnské diecéze
14.30 dušičková pobožnost na hřbitově
18.30

na poděkování Pánu Bohu za 70 let života a za Boží pomoc
a ochranu do dalších let

5.11 po

7.00 za + bratry, švagrové a duše v očistci

6.11 út

18.00 za + rodiče a tetu Marii

7.11 st

18.00

8.11 čt

18.00 Ponětovice, Bedřichovice

9.11 pá

Posvěcení
lateránské
baziliky

18.00

za + syna, dva manžele, bratra a Boží požehnání pro celou
rodinu
na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou
o Boží požehnání

10.11 so

sv. Lva Velikého

7.30

11.11 ne

32. neděle
v mezidobí

7.00 za + Marii Zemanovou a její rodiče
8.45 za farníky
18.30

za živou a + rodinu Horkou, Páralovu a 2 těžce nemocné
kamarádky

• V zákristii se už zapisuje na mše sv. na příští rok.
• Spolčo děvčat „Berušky“ bude tento týden mimořádně ve středu od 16 h na faře.
• Tento čtvrtek 8.11. bude obvyklé setkání mladých - "Youngsters". Setkání
proběhne od 19 hod na faře v 1. patře, více informací na Facebooku.
• Důležitá zpráva pro biřmovance: Naše první setkání bude v pátek v 19 h po mši
sv. na faře.
• V sobotu od 8 do 20 se koná v Telnici další ročník ministrantské olympiády.
Zveme ministranty, neministranty i jejich rodiče.
• V sobotu po mši bude závěrečná brigáda. Kdo můžete přijít, ať opravdu přijde.
Čeká nás kompletní úklid a stěhování, na lavice bude potřeba hodně lidí.
• Příští neděli bude sbírka na opravy. Také budou křtiny – Cyril Merta ze Slatiny
a po „deváté“ nás ve farní kavárně čeká ochutnávka svatomartinské husy a vína.
• Diecézní muzeum v Brně vás zve ve středu 14.11. na celodenní akci „100 let
duchovního dědictví Československa. Začíná se mší sv. v 9 h, program bude až do
večera. Bližší informace jsou na nástěnce.
• Národní centrum pro rodinu pořádá v sobotu 17.11. seminář „Manželům
nablízku“. Projekt chce povzbudit páry ve farnostech, aby se nebály naslouchat
těm, kteří potřebují hovořit o svých těžkostech, aby se i krizové situace stávaly
příležitostí k růstu, a ne začátkem rozpadu vztahu.

