Ohlášky farnosti Blansko - Týden od 19. 6. 2022

Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo
Sobota - 18. 6. - Sv. Kaloger
17:55

Za živou a † rodinu Konečnou,
Filoušovu, Novákovu a za duše
v očistci

Neděle - 19. 6. - Slavnost Těla a Krve Páně Boží Tělo
7:00

9:00
--:--!

Za † Miladu Prokopovou, rodiče
a sestry
Za naše farní společenství s
poděkováním za 60 let života a 35 let
kněžství - (na farním nádvoří
s průvodem do kostela k požehnání)
Olomučany - bohoslužba NENÍ!!

Pondělí - 20. 6. - Sv. Goban
17:45

Za zemřelé: Danuška Pořízková

Úterý - 21. 6. - Sv. Jan Rigby
18:00

Spešov - mše svatá

Středa - 22. 6. - Sv. Albán
17:45

Za živou a † rodinu Döderovu,
Charvátovu a Grézlovu

Čtvrtek - 23. 6. - Sv. Valher
14:30 17:45!
17:45

Svátost smíření zejména pro školáky
a studenty
Eucharistická adorace

Další informace
» Prosba: Kdo byste chtěli napéct cukroví,
přineste je prosím DNES v sobotu 18.6. od 17:00 do
19:00 do čajovny na farním dvoře Vendule
Zachovalové.
» FARNÍ DEN a díkůvzdání DNES, v NEDĚLI
19.6 (srdečně jsou zváni všichni farníci a přátelé):
* Mše svatá v 9:00 (na farním nádvoří) ke cti
Těla a Krve Páně. Při mši svaté také poděkujeme
s Otcem Jiřím za 35 let kněžství (a budoucích 60 let
života). Mši svatou doprovodí dechová hudba
z Dolních Bojanovic.
* Po mši svaté: průvod s Eucharistií do kostela.
Vypravte prosím děvčata za družičky (kvítky na
sypání do průvodu budou k dispozici, stejně
i několik košíčků). Po skončení v kostele společná
fotka všech družiček a všech ministrantů. Děti,
které byly u 1. sv. přijímání, dostanou jako dárek
společnou fotku.
* Po průvodu a požehnání: sváteční pohoštění
na farním nádvoří v 10:30 pro všechny farníky
i hosty.
* Doprovodný program: od 11:30 blahopřání
a následně focení jednotlivých rodin u kostela do
alba pro Otce Jiřího.
» Ve čtvrtek odpoledne je svátost smíření
zejména pro školáky a studenty.

Pátek - 24. 6. - Slavnost Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova
17:45

Za manžela, oboje rodiče a Boží
požehnání pro celou rodinu

Sobota - 25. 6. - Neposkvrněné Srdce
Panny Marie
17:55

Za † rodiče Šindelářovy, bratra Mirka
a za celou rodinu

Neděle - 26. 6. - 13. neděle v mezidobí
7:00
8:45
10:45

Za živou a † rodinu Kolářovu
Za naše farní společenství
Olomučany - bohoslužba slova
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