Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky 2.neděle adventní
9.12.2018
9.12 ne

2.neděle adventní

7.00 za farníky
8.45

Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života s prosbou o
požehnání pro ty, kdo pomáhají v nemoci

18.30 za + Jarmilu Völklovu a duše v očistci
7.00 na úmysl dárce

10.12 po
11.12 út

sv. Damase I.

18.00 za živou rodinu a duše v očistci

12.12 st

P: Marie
Guadalupské

18.00 za + rodiče a živou a + rodinu

13.12 čt

sv. Lucie

18.00 Bedřichovice
18.00 za Boží požehnání pro nové zvolené zastupitele

14.12 pá

sv. Jana od Kříže

Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a ochranu
P. Marie pro celou rodinu

7.30 za + manželku, rodiče a živou rodinu

15.12 so
16.12 ne

18.00

3.neděle adventní

7.00 za farníky
8.45 za + Jaroslava a Elišku Bergerovy a živou rodinu
18.30 za + rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu

• Tento týden budou předvánoční návštěvy nemocných: Po – Jiříkovice, Ponětovice,
st čt – Šlapanice, pá – Kobylnice, Bedřichovice.
• Ve středu po mši bude schůzka akolytů.
• Ve čtvrtek bude děkanské setkání starostů. Bude mimořádně mše sv. a po ní na
faře přednáška ing. Šenkýře, malý kulturní program a přátelské posezení. Prosím
vás o modlitební podporu této akce.
• Starší skupina má v pátek v 16h přípravu na biřmování.
• V žebračce a na faře jsou přihlášky na jarní prázdniny na Oskavě.
• V úterý v 21h večer bude v kostele modlitební setkání „Modlitby otců“. Jedná se o
půlhodinku modlitby, pravidelně vždy druhé úterý v měsíci. Informace najdete i
na nástěnce.
• Prosím, aby si někdo vzal na starost zajistit betlémské světlo. Bývá to úkol skautů.
• Vyšlo nové Okénko, k dispozici je IN! a Nezbeda.
• Divadelní soubor „Spojené farnosti“ budou hrát vánoční muzikál „Ježíš Kristus –
Supermlád“. Představení bude v neděli 16.12. v 15h v kostele ve Tvarožné.

