Pořad bohoslužeb 13. – 20. 8. 2017
13. 8.
19. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
14. 8. pondělí
Pam. sv. Maxmiliána
Kolbeho, kněze a
mučedníka
15. 8. úterý
Slavnost
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
doporučený svátek
16. 8. středa
Sv. Štěpána Uherského

8,30
9,45
11,00
11,00
19,00

Slavkov

slavná mše svatá s doporučenou účastí
18,00 za živé a + mariánské ctitele
svátost smíření od 17,30

mše sv. nebude

17. 8. čtvrtek
18. 8. pátek

Slavkov

18,00

na poděkování za 55 let manželství
svátost smíření od 17,30

7,30 za farní společenství

19. 8. sobota

20. 8.
20. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

za Osvalda a Marii Bajákovy a rodiče
mše sv.
mše sv.
mše sv.
za Josefa Novoměstského, dceru a rodiče

Slavkov
Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

Slavkov
Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

8,30
9,45
11,00
11,00
19,00

za Jiřího Tylšara, sestru Marii, rodiče a dvo.
mše sv.
mše sv.
mše sv.
za Václava Novotného a dvo.

Eucharistická adorace ve farním kostele bude dnes večer od 20,00 do 21,00 hodin.
Mariánská pouť v Žarošicích se koná dnes v 18,30 h. Můžeme získat odpustky Fatimského jubilea.
Autobus od kostela ve Slavkově pojede v 17,00 h.
P. Oldřich Divácký, rodák ze Slavkova, oslavil v pátek jubileum 60 narozenin. Připojujeme se ke
gratulaci a vyprošujeme mu Boží požehnání, zdraví a posilu ke kněžské službě.
O slavnosti Nanebevzetí P. Marie v úterý bude mše sv. s doporučenou účastí v 18,00 ve Slavkově.
Kněží augustiniáni na Starém Brně vás zvou na pouť do baziliky k Panně Marii Svatotomské,
která se koná ode dneška do úterý. Snaží se obnovit starobylou poutní tradici a úctu k Palladiu města
Brna. Tato ikona Černé madony patřila po staletí k nejvýznamnějším poutním místům a skrze ni učinil
Bůh mnoho zázraků. Pozvání je na plakátku.
Naše mládež odjíždí v úterý na Celostátní setkání mládeže v Olomouci. V rámci této akce zvou
biskupové rodiny na Den s rodinami. Přijeďte zažít společenství spolu s mladými i letos! Na CSM v
Olomouci se uskuteční společný sobotní program s rodinami. Je připravena katecheze biskupa Pavla
Posáda, v 11.00 mše svatá s kardinálem Dukou, a odpolední různorodý program. Informace jsou na
vývěsce a na webu.
O víkendu 26.-27. srpna navštíví naši farnost polská mládež z rodin, které v loňském roce hostily
po celý týden naši mládež na setkání s papežem. O. Milan prosí rodiny, zvláště s mládeží a dětmi, aby
mládež přijaly na jeden nocleh a nedělní oběd. Polských mladých přijede 50, zájemci o ubytování,
zapište se po mši sv. v sakristii.
Ztracené věci z tábora jsou u vchodu do sákristie.
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