Pořad bohoslužeb 14. – 21. 5. 2017
8,30 za živou a + rodinu Novotnou a Boháčkovu
Slavkov
Němčany 9,45 mše sv. na Lutrštéku
Hodějice 11,00 mše sv.
Heršpice 11,00 mše sv.

14. 5.
5. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
Den matek

za + rodiče Vlčíkovy, Mayerovy, sestru Marii a živou
rodinu

Slavkov

18,00

Slavkov

mše sv. pro děti – za + rodiče a sestru, za živou
18,00 rodinu do Boží ochrany, dar víry a dvo.
(přede mší zpověď pro děti)

Heršpice

17,00 mše sv.

Němčany

18,30 mše sv. pro děti

Slavkov

7,00 na úmysl dárce

15. 5. pondělí
16. 5. úterý
Svátek sv. Jana
Nepomuckého, kněze a
mučedníka
17. 5. středa
18. 5. čtvrtek

Hodějice
19. 5. pátek

Slavkov

20. 5. sobota
Pam. sv. Klementa Marie
Hofbauera, kněze
21. 5.
6. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
Den modliteb
za pronásledované
křesťany ve světě

Slavkov

17,00 mše sv. pro děti
za vnuky a jejich obrácení
18,00
19,00 modlitba mládeže a příprava na biřmování
7,30 mše sv. ……………….

8,30 za Stanislava Kumra, dvě dcery a dvo.
Slavkov
Němčany 9,45 mše sv. na Lutrštéku
Hodějice 11,00 mše sv.
Heršpice 11,00 mše sv.

Urbánek

18,00 za farní společenství

Dnešní den slavíme svátek matek.
Poděkování účastníkům za pěší pouť do Žarošic k Jubileu 100. výročí zjevení ve Fatimě. Ze
Slavkova vyšlo 32 poutníků, z Jalováku přibylo na 47. Zvláštní pochvalu mají poutníci, kteří šli pěšky
i domů.
Žehnání nového automobilu pro služby oblastní charity ve Slavkově bude v úterý 16. května
v 10.00 hodin před farním kostelem. Jste srdečně zváni.
Příležitost ke svátosti smíření bude ve Slavkově ve středu 19.00 – 20.00. Zpovídá P. Miroslav
Slavíček.
Generální úklid kostela a Špitálky bude tuto sobotu 20. května. Kostel i Špitálku je třeba jednou
za rok generálně uklidit. Prosíme vás k pomoci – mládež, dospělé, rodiče dětí 1. svatého přijímání,
skupiny, společenství – čím víc nás bude, tím za kratší dobu úklid zvládneme. Seznam nutných prací
je na zadní lavici, prosíme, abyste se pro přehled zapisovali. Pokud by někdo chtěl pomoci již během
týdne, spojte se s paní Lstibůrkovou.
Poutní krojovaná mše sv. na Urbánku bude příští neděli v 18.00. Zveme vás již v 17.00 na
velikonoční křížovou cestu světla, která začíná od sochy sv. Jana. Večerní mše tedy v kostele nebude.
Tři dny křesťanské spirituality s P. Vojtěchem Kodetem se konají v aule Biskupského gymnázia
v Brně od 19. do 21. května. Info na webu a nástěnce.
Manželská setkání YMCA zvou v červenci na týdenní kurz pro manželské páry v Kroměříži. Více o
programu na nástěnce v kostele.
Eucharistická adorace bude dnes od 19.00 do 20.00 v kostele. Po mši jste zváni do farní kavárny.
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