Ohlášky farnosti Blansko - Týden od 12. 5. 2019

4. neděle velikonoční
Sobota - 11. 5. - Sv. Majol a Majul
13:00
15:00
17:55

Nemocnice - bohoslužba
Šošůvka - svatební obřad: Jan Kalník
a Anežka Vráblíková
Za † manžela, sestru Danielu a dvoje
rodiče

Neděle - 12. 5. - 4. neděle velikonoční - den
modlitby za duchovní povolání a svátek
maminek
7:00
8:45
10:45
14:30

Za živou a † rodinu Bajzovu, Jeřábkovu,
Kučerovu a za Boží ochranu
Za naše farní společenství
Olomučany - mše svatá a svátost
nemocných
Májová pobožnost - vedou děti
z náboženství

Pondělí - 13. 5. - Sv. Servác
17:45

Za zemřelé: František Holas, Jaroslav
Slavíček, František Bartošík

Úterý - 14. 5. - Sv. Matěj, apoštol
Středa - 15. 5. - Sv. Žoﬁe (Soﬁe)
16:15
17:45

Senior centrum - bohoslužba slova
Za † rodinu Kolmačkovu, Janákovu
a Josefa Obdržálka

Čtvrtek - 16. 5. - Sv. Jan Nepomucký patron Spešova
17:45
18:00

Eucharistická adorace
SPEŠOV - mše svatá zásvětná

Pátek - 17. 5. - Blah. sestra Restituta
Kafková
17:45

Další informace
» Dnes je připraveno divadlo (nejen) pro
maminky, které nacvičil Drakaťák. Začátek
v neděli v 10:00 na KD. Srdečně zveme
a upozorňujeme, že z tohoto důvodu bude farní
kavárna na Katolickém domě!
» V pondělí od 15:00 bude setkání KLASu na
Staré faře. Na programu je hodnocení uplynulého
školního roku, informace k pouti do Jaroměřic,
příprava programu na příští školní rok, pohoštění.
» V pátek bude: Příprava na 1. svaté přijímání
(16:00 v kostele!) a schůzky (od 16:30):
Sedmikrásek pro malé, schůzka ministrantů,
zkouška sborku k dětské mši svaté i náboženství
pro II.stupeň na Lotosu.
» V pátek a v sobotu bude v areálu zámeckého
parku probíhat tradiční festival zájmových činností
pro děti, mládež i rodiny: Bambifest.
» Je zahájeno přihlašování na letní vodácko
turistický týden v Rakousku, pod vedením
outdoor klubu Kolpingovy rodiny Blansko.
» Setkání školáků navštěvujících náboženství
na I.stupni v blanenském děkanátu. Den plný
her zaměřený na poznání farností našeho děkanátu
je pro ně připravený v úterý 21.5. v Ostrově
u Macochy. Z Blanska bude vypravený autobus.
Prosíme rodiče, aby si u svých katechetek vyzvedli
přihlášky s návratkou.
» Letňáky se budou letos konat na faře v Ujezdě
u Brna ve dnech 19.-25.8. Přihlášení bude možné
přes www farnosti. Děkujeme animátorům
a prosíme i o modlitbu za ně a zdar akce.
» Máte-li mezi příbuznými nebo přáteli zájemce
o křest, můžete se ozvat Otci Jiřímu. Právě se tvoří
skupinka katechumenů.

Za rodiče Škrabalovy, Urbánkovy a
živou rodinu

Sobota - 18. 5. - Sv. Tekusa a Eufrázie
13:00
17:55

Nemocnice - bohoslužba
Za † rodiče a celou rodinu Zemanovu

Neděle - 19. 5. - 5. neděle velikonoční
7:00
8:45
10:45
14:30

Za † Františka Sysla - slouží Otec
Tomáš Marada, novokněz z Brna
Za naše farní společenství - slouží Otec
Tomáš Marada, novokněz z Brna
Olomučany - bohoslužba slova
Májová pobožnost - vede Mariánská
družina
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