Ř ÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Š LAPANICE U B RNA
Ohlášky 2.neděle v mezidobí
20.1.2019
20.1

ne

2.neděle v
mezidobí

7.00 za farníky
8.45

Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života a Boží ochranu
pro celou rodinu

18.30 za + Miloše Kříže a duše v očistci
21.1

po

sv.Anežky
Římské

7.00

Na poděkování Pánu Bohu za ochranu živé rodiny a za celé
příbuzenstvo /p

22.1

út

sv.Vincence

18.00

za + tatínka u příležitosti nedožitých 90 let, za živou rodinu
a duše v očistci

23.1

st

24.1

čt

sv.Františka
Saleského

25.1

pá

Obrácení
sv.Pavla

26.1

so

sv.Timoteje a
Tita

27.1

ne

3.neděle v
mezidobí

18.00 Na poděkování za dar života a Boží požehnání do dalších let
18.00 Jiříkovice
18.00 za + tatínka, + rodinu Hrazdilovu a živou rodinu
7.30 za Boží ochranu pro celou rodinu a přízeň /p
7.00 za Rostislava Daňka a + spolužáky
8.45 za + manžela, dvoje rodiče a duše v očistci
18.30 za farníky

• Ve středu po mši se budou odstrojovat stromky. Zveme děti na pomoc. Po mši také
bude setkání katechetů.
• V pátek po mši bude příprava na biřmování – mládež.
• Dnes odpoledne proběhne v Telnici ministrantský turnaj. Za měsíc, 30.března, bude
v Telnici olympiáda pro děvčata. Plakátek je na nástěnce, přihlašujte se v náboženství
nebo v zákristii.
• Své pomocníky a spolupracovníky zvu na výroční posezení v Čejkovicích v čajovně
a ve sklepě, zapisujte se v zákristii.
• Nedělní sbírku 3.února věnujeme na rekonstrukci Orlovny. Farnost si tímto předplatí
pořádání různých akcí. Příští neděli po mši budete mít možnost setkat se v přístavbě
s vedením Orla a dovědět se o probíhající rekonstrukci Orlovny a jejím využití.
• V pondělí 4.2 bude uveden do úřadu nový generální vikář, Mons. Pavel Konzbul.
• Na nástěnce máte částečné výsledky Tříkrálové sbírky. Prosím o dodání chybějících
údajů z Kobylnic a Ponětovic. A vyslechněme si poděkování O. biskupa za sbírku:
Milé sestry, milí bratři, milé děti,
v lednu letošního roku proběhl v naší diecézi již 19. ročník Tříkrálové sbírky. Chtěl bych
všem koledníkům, i ostatním poděkovat. Děkuji že jste se vydali na cestu nejen do našich
domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji za ochotu pomoci potřebným,
děkuji i za to, že jste se nenechali odradit ani mnohdy nevlídným přijetím. Organizátorům
děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. A mé poděkování patří
také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V loňském ročníku do sbírky lidé v
brněnské diecézi darovali přes 26 milionů korun a podpořili tak stovku projektů
pomáhajících lidem v nouzi. Na území celé České republiky výtěžek činil přes 114 milionů
korun. Aktuální stav letošní sbírky můžete sledovat na internetových stránkách
www.trikralovasbirka.cz.
V modlitbě vás provází Váš biskup Vojtěch.

