Pořad bohoslužeb 3. – 10. 12. 2017
na společné úmysly
mše sv.
mše sv.
mše sv.
za Josefa Jelínka a dvoje rodiče

Slavkov
Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

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

4. 12. pondělí

Slavkov

18,00 za nemocné

5. 12. úterý

Slavkov

- mše svatá pro děti
6,45 roráty
– na poděkování za přijatá dobrodiní

3. 12.
1. NEDĚLE
ADVENTNÍ
Čteme z lekcionáře B

6. 12. středa
Sv. Mikuláše,
biskupa
7. 12. čtvrtek
Pam. Sv. Ambrože,
biskupa a uč. církve
8. 12. pátek
Slavnost

Heršpice
Němčany
Slavkov

16,00

mše sv. pro děti

18,00 mše sv. pro děti a mládež
7,00 za rodinu Slaninovu, Häringovu, Marunovu a Pojarovu

Hodějice

17,00 mše sv.

PRVOTNÍHO
HŘÍCHU

Slavkov

18,00

9. 12. sobota

Slavkov

P. MARIE POČATÉ
BEZ POSKVRNY

10. 12.
2. NEDĚLE
ADVENTNÍ

Slavkov
Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

Slavná mše sv. v kostele se světelným průvodem
za farní společenství

7,30 za Pavlu Hejduškovu a dvo.
8,30
9,45
11,00
11,00
18,00

za Šimona a Jaroslavu Vozdeckých a celou živou a + rodinu
mše sv.
mše sv.
mše sv.
za Boženu a Jana Dozrálovy a živou a + rodinu

Začala doba Adventní, zveme k adventní modlitbě v rodině.
Průvodce Adventem k duchovnímu prožití adventní doby je v kostele k dispozici za 15 Kč. Je také možné
využít zdarma v aplikaci pro android pomocí služby „Obchod Play“.
Děti dostanou arch Můj advent, na kterém mohou v Adventu vyplňovat kuličky růžence za dobré skutky.
Děkuji všem, kteří se zapojili do pořádání včerejší akce Otevřený kostel.
Pro účastníky modliteb ve společenství nebo pro soukromou modlitbu nabízíme setkání s ukázkou schématu
modlitby nad Písmem. V pondělí 4. prosince v 19.30 se uskuteční tato modlitba na faře pro všechny zájemce z
vašich společenství. Vezměte si s sebou Písmo.
Roráty pro děti začnou v úterý ráno v 6.45 s následnou snídaní. Roráty pro dospělé jsou ve čtvrtek a v sobotu.
Příležitost ke zpovědi ve Slavkově bude ve středu od 19,00 do 20,00 h. Zpovídá se také v pátek a v neděli před
každou mší svatou.
V postní době se nekonal misijní jarmark, můžeme ale v Adventu přispět na konkrétní misii. Mladí lidé
z Rousínova se účastnili několik měsíců služby v misii v jihoamerickém Ekvádoru. V neděli 17. 12. nás
navštíví a my jim můžeme přispět na podporu jídelny pro chudé děti.
Zveme dospělé, mládež i děti k účasti na Tříkrálové sbírce 6. ledna, s prosbou abyste se nahlásili co nejdříve
u paní Hrabovské. Letáčky s pokyny a návratkou jsou vzadu na lavici.
Ve věži poškodila vichřice vnitřní okenice. Prosíme muže o dopolední brigádu v sobotu 9. prosince od 8,30.
Prosíme, zájemci, napište se vzadu na lavici. Stačí 5 statečných.
Ples děkanství bude u nás ve Slavkově, prosím o pomoc při organizaci, rozpis je na lavici.
Prosíme o úklid v pastorační části fary, nový rozpis úklidu je u zákristie.
Pokud někdo pomáháte se řazením časopisů pod kůrem, prosím, zastavte se za mnou.
Předvánoční prodej knih bude dnes po ranní a večerní mši.
Adorace bude dnes ve farním kostele 19,00 – 20,00 h.
Do farní kavárny vás dnes zvou pořadatelé.
________________________________________________

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

