Pořad bohoslužeb 22. – 29. 10. 2017
22. 10.
29. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Světový den
modliteb za misie
misál s. 877

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

23. 10. pondělí
Sv. Jana Kapistránského, kněze
mše sv. pro děti - za + Jindřicha Kotvrdu a živou
rodinu, přede mší zpověď pro školáky
17,00 mše sv. pro děti
18,30 mše sv. pro děti a mládež (zpověď před dušičkami)

24. 10. úterý

Slavkov

25. 10. středa

Heršpice
Němčany

26. 10. čtvrtek

Slavkov

27. 10. pátek

Hodějice
Slavkov

17,00 mše sv.
18,00 za Anežku a Antonína

Slavkov

7,30 za farní společenství

28. 10. sobota
Svátek sv. Šimona
a Judy, apoštolů
29. 10. neděle
Slavnost
VÝROČÍ
POSVĚCENÍ
KOSTELA

18,00

7,00 za dceru Marii a rodinu

8,30 za manžele Andrysíkovy
Slavkov
Němčany 9,45 mše sv.
Hodějice 11,00 mše sv.
Heršpice 11,00 mše sv.
18,00 za požehnání pro Elišku
Slavkov

Přijměte poděkování za dnešní sbírku na misie, která podpoří Papežské misijní dílo.
Příležitost ke zpovědi bude před každou večerní mší a také ve středu 19,00 - 20,00 h zpovídá o.
Stanislav Pacner.
Ministrantské schůzky ve čtvrtek a v pátek kvůli prázdninám nebudou.
Zkouška scholičky bude v pátek v 16,00 h.
Ještě jsou 2 místa na zájezd pro mládež do Polska a je možné se ještě přihlásit.
Zájemci o poutní zájezd do Izraele se mohou účastnit informativní schůzky dnes v 17,00 ve
Slavkově na faře.
Upozornění na změnu času – ze soboty na neděli končí letní čas, spíme o hodinu déle.
Poděkování za sbírku do Diecézního fondu pastorace a kněží v neděli 24. září: Celkem se vybralo
25.850 Kč (o 5 tisíc méně, než loni). Z toho Sl 17 470, Ně 4 340, Ho 1 610, He 2 430). Všem, kteří
jste podpořili naše společné diecézní aktivity, děkujeme.
Pochod pro život se koná v Brně ve středu 25. října od 17.00 hodin. Začíná naproti Hlavnímu nádraží
a cílem pochodu je poukázat na to, že jsou zde lidé ochotní pomoci každé nečekaně těhotné ženě.
Eucharistická adorace bude dnes ve farním kostele 19,00 – 20,00 h.
Do farní kavárny srdečně zvou po mši svaté pořadatelé.
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