Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky 33. neděle v mezidobí
18.11.2018
18.11 ne

33. neděle
v mezidobí

19.11 po
20.11 út
21.11 st
22.11 čt
23.11 pá

24.11 so

Zasvěcení
P. Marie
v Jeruzalémě

sv. Cecílie
sv. Klementa I.

sv. Ondřeje
a druhů
adorační den

25.11 ne

Krista Krále

7.00 za + Václava Daňka a duše v očistci
8.45 za + rodiče a duše v očistci
18.30 za + Karla Götthause a živou a + rodinu
7.00 za + manžela a rodiče
18.00 za Evu Kalvodovu, manžela a duše v očistci
14.00 pohřeb p. Krátké z Kobylnic
18.00 za + Leoše Koukala a živou rodinu
18.00 Jiříkovice
14.00 pohřeb p. Jana Řičánka ze Šlapanic
18.00 za + Jana Bočka
na poděkování Pánu Bohu za 50 let společné cesty životem
7.30
a Boží ochranu pro celou rodinu
18.00 na poděkování Pánu Bohu za duchovní vedení
7.00 za + manžela, dvoje rodiče a živou rodinu
na poděkování Pánu Bohu za dožitých 75 a 70 let života
8.45
a za + dceru Radmilu
18.30 za farníky

• Ve středu je setkání katechetů.
• V pátek přijede na mši otec Jirka Jeniš z Osové Bitýšky a pak bude na faře na
setkání biřmovanců. Skupina starších se sejde se ve 20 hod. dole v knihovně.
• V sobotu připadá na naši farnost adorační den a zároveň je to den modliteb za
seminář. Zahájíme mší sv. ráno, pak bude celý den výstav Nejsv. Svátosti
a zakončíme pobožností před večerní mší sv., jako na 1. pátek. Zapište se prosím
na stolečku u zpovědnice, aby zde stále někdo byl.
• Mládeži připomínám sobotní děkanské setkání mládeže v Újezdě. Začátek je ve
13 hodin.
• Maminky na mateřské dovolené jsou zvány se svými dětmi ve čtvrtek od 9 do 11
hodin na faru, kde bude pravidelně probíhat družinka pro nejmenší děti. Obzvláště
zveme maminky, které jsou ve farnosti nové.
• Sbírka na opravy činila 24 800 Kč. Děkuji všem dárcům.
• Farní divadelní spolek HerKA vás zve na poslední letošní představení hry České
nebe, kterou připravilo ke 100. výročí vzniku samostatného československého
státu. Hraje se v neděli 25.11.2018 v 17 hodin v kulturním domě v Bedřichovicích.
Hru napsal Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak.
• Prvokomunikanti mají vzadu svou nástěnku, kam si můžou za účast lepit puntíky.
• V pátek 30.11. po mši pořádá naše farnost setkání s P. Janem Balíkem na téma
„Katolická antropologie a gender“. Udělejte si čas a přijďte.

