Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky 3. neděle adventní
16.12.2018
16.12 ne

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

17.12 po

7.00 za + Jaroslava Hamrlu a živou rodinu

18.12 út

18.00 za + manžela a Boží požehnání pro celou rodinu

19.12 st

18.00 za + manžela a těžce nemocnou pravnučku

20.12 čt

18.00 Kobylnice, Jiříkovice

21.12 pá

sv. Petra Kanisia

7.30 za + manžela a syna

22.12 so
23.12 ne

18.00 za + manžela a živou a + rodinu

4.neděle adventní

7.00 za + maminku a duše v očistci
8.45 za farníky
18.30 za + Františka Hezinu a Boží požehnání pro celou rodinu

• Čtvrteční mše sv. v Jiříkovicích bude výjimečně v nové sportovní hale v ulici Za
Humny. Po mši svaté pak bude nová tělocvična požehnána.
• Ve středu a v pátek se bude zpovídat od 16 h do mše, ve čtvrtek 16 - 17.30,
v sobotu po ranní mši až do 12 h. Využijte prosím všech těchto možností
a nenechávejte si zpověď na poslední chvíli.
• Ve středu po dětské mši sv. bude nácvik ministrantů na Vánoce. Prosíme rodiče,
aby dohlédli na účast kluků a domluvili se s nimi, na kterou mši půjdou. Po
nácviku proběhne kontrola a výměna ministrantských obleků.
• V pátek po mši je příprava na biřmování.
• Příští neděli po deváté se budou zdobit stromky. Zveme děti na pomoc.
• Přihlaste se prosím, někdo, kdo zajistíte betlémské světlo.
• Tříkrálová sbírka bude letos v sobotu 12.1. Prosíme, aby se hlásili noví vedoucí
skupinek, musí jim být minimálně 15 let. Koledníci ať se hlásí u paní Markéty
Jaškové nebo Šárky Štěpánkové. Charita v rámci Tříkrálové sbírky pořádá soutěž
pro koledníky, ve které mohou vyhrát mobil, tablet nebo lego. Lístečky k soutěži
jsou v kostele na parapetu pod nástěnkami.
• Farní stránky jsou stále v nouzovém provozu, připravují se nové. Do vyřešení
situace prosíme o trpělivost.
• Vyslechněme si dopis otce biskupa k adoračním dnům:

