Pořad bohoslužeb 12. – 19. 11. 2017
12. 11.
32. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

8,30 za živou a + rodinu
Slavkov
Němčany 9,45 mše sv.
Hodějice 11,00 mše sv.
Heršpice 11,00 mše sv.
18,00 za rodinu Slaninovu, Häringovu, Marunovu a Pojarovu
Slavkov

13. 11. pondělí
Pam. sv. Anežky
České, panny
14. 11. úterý

Slavkov

18,00 mše sv. pro děti – za Marii a Elišku Gefingovy

15. 11. středa

Slavkov
Heršpice
Němčany

9,00 – 20,00 eucharistická adorace ve Slavkově
17,00 mše sv. pro děti
18,00 mše sv. pro děti a mládež

16. 11. čtvrtek

Slavkov

17. 11. pátek
Pam. Sv. Alžběty
Uherské, řeholnice

Hodějice

17,00 mše sv.

Slavkov

18,00 za rodinu Pavéskovu a Kovaříkovu

18. 11. sobota

Slavkov

19. 11.
33. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

7,00 na úmysl dárce

7,30 na úmysl dárce

8,30 za živou a + rodinu Jurkovu a Odvářkovu
Slavkov
Němčany 9,45 mše sv.
Hodějice 11,00 mše sv.
Heršpice 11,00 mše sv.
18,00 za rodinu Číhákovu
Slavkov

Srdečně zveme manžele na dnešní Farní obnovu pro manžele na téma "Milovat a ctít - jak prožívá
muž a žena manželský slib", která se koná odpoledne od 15,00 na faře. Vede salezián P. Milan
Mihulec. Hlídání dětí je zajištěno.
Cestopisná přednáška paní Elišky Rubešové o Solné komoře v Rakousku bude spojena i s
promítáním a uskuteční se v pondělí 13. listopadu v 18,00 ve farním sále.
Ve středu 15. listopadu bude celodenní adorace ve Slavkově od 9 do 20 hodin. Prosíme, zapisujte
se na adorační arch, aby byl stále někdo v kostele přítomen. Vzadu na lavici je rozpis. Přijďte alespoň
na chvíli adorovat.
Příležitost ke zpovědi ve Slavkově bude ve středu od 19,00 do 20,00 h – zpovídá o. Pavel Buchta.
Všichni, kdo se chtějí nově zapojit do živého růžence s novými organizačními pravidly, ať se
přihlásí ve farní knihovně.
Informativní setkání rodičů dětí k přípravě na 1. sv. přijímání bude ve Slavkově v úterý 21.
listopadu v 18,45 po dětské mši sv.
Děti 4. a 5. ročníku budou mít pobyt na faře v Nížkovicích od pátku 24. do neděle 26. listopadu.
Ještě je možné se hlásit.
Duchovní obnova pro muže s minoritou P. MUDr. Bogdanem Sikorou se koná 25. listopadu 9.00. 17.00 v DSR. Srdečně zveme muže.
Přijměte dnes pozvání do farní kavárny.
Stále hledáme spolupracovníky a pomocníky pro provoz farní kavárny. Zájemci - jednotlivci i
skupiny, spolča či rodiny se mohou přihlásit u Marie Červinkové.
Adorace bude dnes ve farním kostele 19,00 – 20,00 h.
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P. Milan Vavro, farář a děkan ve Slavkově u Brna, Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna,
tel. 544 221 587, mobil 604 280 160, e-mail: rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

