Pořad bohoslužeb 20. – 27. 8. 2017
20. 8.
20. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Slavkov
Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

21. 8. pondělí
Pam. sv. Pia X., papeže
22. 8. úterý
Slavkov
Pam. P. Marie Královny
23. 8. středa
Sv. Růženy z Limy,
panny
24. 8. čtvrtek
Svátek sv. Bartoloměje, Slavkov
apoštola
25. 8. pátek
26. 8. sobota
27. 8.
21. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Hody v Hodějicích
(sv. Bartoloměje)

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.

18,00

za farní společenství
(17,30 zpověď)

mše sv. nebude

18,00

za + rodiče a poděkování za přijatá dobrodiní
(17,30 zpověď)

Slavkov

7,30 mše sv.

Slavkov

8,30

Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

9,45
11,00
11,00
19,00

za Marii a Otakara Májkovy, sourozence, Zdenka
Heveru a rodiče
bohoslužba
hodová mše sv.
mše sv.
za milost křtu

Náš otec biskup Vojtěch Cikrle si dnes připomíná 71 narozeniny.
Naše mládež se účastnila ve velkém počtu Celostátního setkání mládeže v Olomouci.
O příštím 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. Uvítání bude v sobotu v 16,00 před kostelem, prosím
ubytovatele, abyste také přišli na úvodní setkání a „krakovskou“ mládež, abyste přišli v tričkách a
s baťůžky.
14. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou proběhne pod záštitou brněnského diecézního
biskupa Vojtěcha Cikrleho v sobotu 2. září v duchu letošního jubilejního roku s heslem: "Naše diecéze
slaví narozeniny“.
Pozvání na Zahradní slavnost v Milonicích 2. - 3. září, v sobotu v 19,00 bude koncert Pavla Helana.
V neděli 3. září bude mše sv. na zahájení školního roku s požehnáním žákům, studentům,
katechetům a učitelům.
Farní cyklovýlet je plánován na neděli 10. září odpoledne.
Ohlášky sňatku: Dne 2. září 2017 v 11:00 hodin ve farním kostele v Kobeřicích hodlají uzavřít
svátostné manželství pan Václav Nosek ze Slavkova u Brna a slečna Mgr. Lenka Friesová z Kobeřic u
Brna. Kdo by věděl překážku sňatku, ať ji oznámí na faře. Prosíme o modlitbu za snoubence.
Eucharistická adorace ve farním kostele bude dnes večer od 20,00 do 21,00 hodin.

________________________________________________
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