Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky neděle Svaté Rodiny
30.12.2018
30.12 ne

Svaté Rodiny

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

31.12 po

sv. Silvestra

út

Matky Boží
Panny Marie

1.1

15.00 na poděkování za uplynulý rok 2018
7.00 za farníky
8.45 za + rodiče, bratra, sestru a duše v očistci
18.30 za + Jiřího Šauera a těžce nemocnou manželku

2.1

st

sv. Bazila, sv.
Řehoře Naz.

3.1

čt

Jména Ježíš

4.1

pá

1. pátek

18.00 za + syna, dvoje rodiče a za Boží ochranu a požehnání
18.00 Ponětovice
13.00 pohřeb p. Půdové
18.00 za + maminku, dar víry a zdraví pro děti i celou rodinu

5.1

so

1. sobota

6.1

ne

Zjevení Páně

7.30 za Aloise a Jarmilu Dvořákovy a duše v očistci
7.00

za + manžela, dvoje rodiče, bratra a Boží ochranu pro živou
rodinu

8.45 za farníky
18.30

za + rodiče, živou a rodinu a na poděkování za Boží
milosrdenství

• Zítra od 23 hodin do půlnoci bude otevřený kostel k soukromé modlitbě a adoraci.
• Na Nový rok nebude farní kavárna.
• Společenství živého růžence z Jiříkovic vás na Nový rok zve na každoroční
modlitební cestu do Louček. Sejdeme se u myslivny za mlýnem ve 14.00.
• V sobotu v 7.30 bude v Jiříkovicích pobožnost 1. soboty.
• Tento týden budu navštěvovat nemocné: středa, čtvrtek – Šlapanice, pátek
Kobylnice a Bedřichovice. Jiříkovice a Ponětovice další pondělí.
• V sobotu 5.1. v 17 h bude v našem kostele další vánoční koncert, plakátek je na
nástěnce a na webu.
• Příští neděli se bude při všech mších sv. žehnat tříkrálová voda, kadidlo, křída
a zlaté předměty. Při deváté také budou křtiny – Dominik Hala ze Šlapanic. Křtít
bude P. Roman Kubín, biskupský vikář pro pastoraci.
• Tříkrálová sbírka v Jiříkovicích bude už příští neděli, proto na deváté bude
žehnání jiříkovským koledníkům.
• Radostné zprávy z církevního světa: Státní sekretář kard. Parolin strávil Vánoce
v Iráku, výsledkem jednání vatikánské diplomacie je, že Vánoce budou státním
svátkem. Syrští křesťané v Damašku letos oslavili po 8 letech první Vánoce bez
atentátů.

