Pořad bohoslužeb 10. – 17. 9. 2017
za živou a + rodinu Kloudovu, Jedličkovu a dvo.
mše sv. na Lutrštéku
mše sv.
mše sv.
za Pavla Mynarčíka a Jana a Marii Marečkovy

Slavkov
Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

8,30
9,45
11,00
11,00
18,00

12. 9. úterý
Jména Panny Marie

Slavkov

mše sv. pro děti a školáky (17,30 zpověď)
18,00 za rodinu Slaninovu, Häringovu, Marunovu a
Pojarovu

13. 9. středa

Heršpice

17,00 mše sv. pro děti

Němčany

18,30 mše sv. pro děti a mládež (18,10 zpověď)

10. 9.
23. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
11. 9. pondělí

Pam. sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a učitele církve

14. 9. čtvrtek
Svátek
Povýšení Sv. Kříže

Slavkov
Penzion

7,00 za Marii a Hynka Tesákovy a živou rodinu
8,00 za farní společenství

Panny Marie Bolestné

Hodějice
Lutršték
Slavkov

17,00 mše sv.
18,00 Patrocinium - mše sv. (zpověď 17.00-18.00)
18,00 na úmysl dárce

16. 9. sobota

Slavkov

7,30 za společných 100 let života

Slavkov

8,30 za + Irenu Lokosovu a + Jindru Holcovu
Pouť na Lutrštéku – mše sv. 8, 9, 10,30 hodin
14,30 svátostné požehnání

15. 9. pátek
Pam.

Sv. Ludmily, mučednice

17. 9.
24. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
POUŤ NA
LUTRŠTÉKU

Lutršték
Hodějice
Heršpice

7,00 mše sv.
7,30 mše sv.

Slavkov

18,00 za Helenu a Josefa Spáčilovy a syna Vladimíra

Zveme dnes cyklisty na farní cyklovýlet, zahájení ve 13:30 u kostela ve Slavkově, pojedeme Slavkov –
zastávka na Lutrštéku - Rousínov kostel náměstí – Rousínovec kostel a fara - táborák (špekáčky sebou).
Dnes se uzavírají v sakristii přihlášky do Brna na setkání otce biskupa a dětí, které letos přijaly
poprvé svaté přijímání. Adorace ve farním kostele se koná dnes 19,00-20,00.
Vyučování náboženství ve Slavkově začíná v tomto týdnu, první hodina bude organizační.
Mariánská pouť do Žarošic bude ve středu 13. září v 18,30 h, pojede autobus v 17.00 od slavk. kostela.
Příležitost ke zpovědi ve Slavkově bude ve středu 19,00 – 20,00 h, zpovídá o. Stanislav Pacner.
Zveme děvčata do scholy, zkouška bude v pátek v 16.00 h. Ministranti budou mít schůzky od října.
Termín biřmování, 15. říjen se blíží, vyzýváme biřmovance k účasti na přípravách každý pátek.
POZVÁNÍ NA POUŤ NA LUTRŠTÉK příští neděli 17. září. Mše svaté v 8, 9 a 10,30h, hostem na
hlavní mši sv. v 10,30 bude biskup Pavel Konzbul. Mše sv. na patrocinium bude v pátek 15. září v 18,00.
Pěší poutníci na Lutršték vychází v neděli v 8,30 od misijního kříže a srdečně zvou ke společné cestě.
Změny bohoslužeb příští neděli: mše v Hodějicích bude v 7,00 hodin a v Heršpicích v 7,30.
Také jste příští neděli 17. září srdečně zváni na slavení Jubilea Fatimy do brněnské katedrály.
Dopoledne v 10.15 hodin bude přivítání sochy Panny Marie z Fatimy a mše svatá. Odpoledne v 15.00
modlitba růžence a zasvěcení, v 16.30 mše svatá celebrovaná pomocným biskupem Pavlem Konzbulem a v
18.00 hodin následuje slavnostní průvod Brnem se sochou Panny Marie z Fatimy.
Všechny skupinky Modliteb matek i Modliteb otců i maminky a babičky, které nechodí pravidelně do
žádné skupinky, zveme ke společné modlitbě za děti v rámci modlitebního tridua, které probíhá po celém
světě. Ve Slavkově se sejdeme v kapli v pátek 22. září v 17.00 a v sobotu 23. září po ranní mši v 8.00 h.
V Centru pro rodinu ve Vyškově proběhne v říjnu Kurz efektivního rodičovství s vynikající lektorkou z
Olomouce. Ukázka kurzu je již 13. září. Informace na webu farnosti a nástěnce.
Zájemci o účast na Putování sochy P. Marie Fatimské v Žarošicích 30. září, zapište se vzadu v kostele.
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