Pořad bohoslužeb 15. – 22. 10. 2017
15. 10.
28. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
BIŘMOVÁNÍ
VE SLAVKOVĚ

Slavkov

8,30

Němčany 9,45
Hodějice 11,00
Heršpice 11,00
18,00
Slavkov

za naše biřmovance, za farní společenství a na
poděkování za 10 let manželství a za rodinu
mše sv.
mše sv.
mše sv.
za Jana Plavinu a dvoje rodiče

16. 10. pondělí
Sv. Hedviky,
řeholnice
17. 10. úterý
Pam. sv. Ignáce
Antiochijského, b.m.
18. 10. středa
Svátek sv. Lukáše,
evangelisty

Slavkov

18,00

Heršpice

17,00 mše sv. pro děti

Němčany

18,30 mše sv. pro děti a mládež

19. 10. čtvrtek

Slavkov

20. 10. pátek
21. 10. sobota
Blahosl. Karla
Rakouského
22. 10.
29. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Světový den
modliteb za misie

mše sv. pro děti - za manžela a rodinu Hrozkovu
(přede mší zpověď pro školáky)

7,00 za rodinu Slaninovu, Häringovu, Marunovu a Pojarovu

Hodějice

17,00 mše sv.

Slavkov

18,00 za + rodiče Marii a Karla Bárkovy a živou rodinu

Slavkov

7,30 za farní společenství

8,30 za živou a + rodinu Novotnou a Boháčkovu
Slavkov
Němčany 9,45 mše sv.
Hodějice 11,00 mše sv.
Heršpice 11,00 mše sv.
18,00 za Lukáše Moudrého a rodinu
Slavkov

Dnes si připomínáme 31. výročí posvěcení oltáře ve Slavkově.
Přednáška Mgr. Zdeňka Farkaše na téma "Československá pohraniční opevnění z let 1935 až 1938"
se uskuteční v pondělí 16. října v 18.00 ve farním sále. Všechny zájemce srdečně zveme.
Příležitost ke zpovědi bude před každou večerní mší a také ve středu 19,00 - 20,00 h zpovídá o. Milan.
MSKA vás zve srdečně na přednášku Doc. Jarmily Bednaříkové „Stěhování národů – střety kultur v
minulosti i současnosti“, která se dotkne všech důležitých milníků naší evropské historie, které byly
způsobeny velkými přesuny obyvatelstva. Přednáška proběhne ve slavkovském kině Jas ve čtvrtek 19. října
v 18.00, vstupné dobrovolné.
Zkouška scholičky bude v pátek v 16,00 h.
Na duchovní obnovu pro ženy na téma „Modlitba ženy“ tuto sobotu 21. 10. se nahlaste nejpozději do čtvrtka.
Příští neděli bude Světový den misií, při mši svaté bude sbírka na podporu misií.
Zájemci o poutní zájezd do Izraele se mohou účastnit informativní schůzky dnes v 17,00 ve Šlapanicích
na náměstí na Orlovně nebo příští neděli v 17,00 ve Slavkově v DSR.
Ještě jsou místa na zájezd pro mládež do Polska a je možné se ještě přihlásit. Ti, kteří jsou předběžně
přihlášení, ať zaplatí v náboženství nebo po mši do konce týdne 800 Kč, jako závazné přihlášení.
V knihovně jsou k prodeji katolické kalendáře.
Farní kavárna dnes bude pouze pro biřmovance a jejich kmotry (z kapacitních důvodů).
Adorace před Eucharistickým Ježíšem bude dnes v kostele od 19.00 do 20.00 hodin.
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