Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky neděle Zjevení Páně
6.1

ne

Zjevení Páně

6.1.2019
za + manžela, dvoje rodiče, bratra a Boží ochranu pro
7.00
živou rodinu
8.45 za farníky
18.30

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

7.1

po

8.1

út

18.00 za zdraví dcery a pokoj v rodině

9.1

st

18.00 za + Jana Brůžičku a živou rodinu

10.1

čt

18.00 Bedřichovice

11.1

pá

18.00 za + manžela, jeho rodiče a tetu Marii

12.1

so

7.30 Na poděkování Pánu Bohu za 72 let života

13.1

ne

sv.Rajmunda

Křtu Páně

7.00

7.00 za farníky
8.45 za + manžela, živou a + rodinu
18.30 za + Otakara a Marii Horáčkovy a živou rodinu

• V úterý v 21h jsou v kostele Modlitby otců. Jedná se o půlhodinové modlitební
setkání otců od rodin, pravidelně vždy druhé úterý v měsíci. Stručné info máte i na
nástěnkách.
• Ve čtvrtek od 19h se na našem kostele uskuteční první letošní setkání Yougsters.
Tentokrát přijede nemocniční kaplan Cyril s tématem smrti a umírání.
•

Začínáme ve farnosti cyklus biblických přednášek P. Petra Marečka, profesora
biblistiky v Olomouci. První přednáška bude tento pátek po mši v 19h v přístavbě a
bude mít téma „Bible židů a Bible křesťanů“. Přijďte.

• V sobotu proběhne ve Šlapanicích Tříkrálová sbírka. Sraz Tříkrálových koledníků
bude v 10hod na faře. Vedoucí skupinek se sejdou v 9.45hod.
• V neděli po deváté se budou na faře prodávat vstupenky na ples.
• Blažovická farnost si připomíná 220. výročí narození Šebestiána Kubínka. Ve 14.30
bude v blažovském kostele beseda o Šebestiánu Kubínkovi s p. opatem Kosíkem,
hudebně doprovodí blažovická mládež.
• Nabídka pro biřmovance (a nejen pro ně): V pátek 11.1. od 19h. bude na faře
v Pozořicích setkání biřmovanců na téma “Duchovní proudy v moderní hudbě, a jak
se v tom vyznat“. Jako host přijede P. Pavel Šupol, vicerektor semináře v Olomouci.
Koho zajímá problematika současné hudby, jste zváni.
• Můžete se zúčastnit Tříkrálových koncertů – dnes v neděli v 16h v zámecké kapli
v Sokolnicích, zítra, 7.1. bude na Petrově Hradišťan a Czech virtuosi.

