Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky 4. neděle adventní
23.12.2018
23.12 ne

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

24.12 po

Štědrý den

16.00 za + Ferdinanda a Jarmilu Brunclíkovy
21.30 za farníky

25.12 út

Narození Páně

7.00

za + prof. Oldřicha Hamšíka a Boží ochranu a požehnání pro
celou rodinu

8.45 za uzdravení dcery
26.12 st

sv. Štěpána

7.00 za dva + švagry, sestru a její děti
8.45 za + manžela a dary Ducha sv. pro děti a jejich rodiny

27.12 čt

sv. Jana Evang.

18.00 za + rodinu Dobrovolnou

28.12 pá

sv. Mláďátek

18.00 za + Ludmilu Kramlovu a živou a + rodinu

29.12 so

sv. Tomáše
Becketa

7.30 za uzdravení vnuka Romana

30.12 ne

Svaté Rodiny

7.00 za farníky, zvl. za rodiny naší farnosti
8.45 za r. Kreidlovu
18.30 za Hildu Krátkou, manžela a rodiče

• Na Štědrý den ve 14.30 budou na hřbitově koledovat muzikanti. Odpolední mši
zahájíme v 15.50 u betléma na náměstí, kde bude žehnání betlémů a sošek Ježíška.
Pak půjdeme průvodem do kostela.
• V úterý 25.12. večer v 19 hodin bude místo večerní mše vánoční koncert
chrámového sboru – česká mše vánoční J. J. Ryby.
• Ve středu na sv. Štěpána bude po deváté mši svatojanské žehnání vína.
• Ve čtvrtek 27.12 bude ve 20 hodin pravidelný večer chval.
•

Příští neděli na sv. Rodinu se bude konat obnova manželských slibů.

• Vánoční sbírky budou věnovány na opravu oken kostela.
• V zákristii je vyvěšen rozpis služeb ministrantů o Vánocích. Kdo mají službu,
sejdou se 15 min. přede mší v přístavbě. Prosíme rodiče, aby na to dohlédli, také
na to, aby se kluci zapsali do služeb i ve všední dny.
• Tříkrálová sbírka bude letos v sobotu 12.1. Prosíme, aby se hlásili noví koledníci
a vedoucí skupinek (musí jim být minimálně 15 let) u p. 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
pod nástěnkami.

