Pořad bohoslužeb 10. – 17. 12. 2017
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

2. NEDĚLE
ADVENTNÍ

Slavkov
Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

11. 12. pondělí

Slavkov

7,00 Roráty - mše sv. za farní společenství

12. 12. úterý

Slavkov

6,45 Roráty pro děti – za Ladislava Coufala, živou a +

10. 12.

13. 12. středa
Pam. sv. Lucie,
panny
14. 12. čtvrtek
P. sv. Jana od Kříže,
kněze a uč.církve
15. 12. pátek
16. 12. sobota
17. 12.
3. NEDĚLE
ADVENTNÍ
(růžová)

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

rodinu Coufalovu, Pátíkovu a Růženu Fričovu

Heršpice
Němčany

17,00 mše sv. pro děti

Slavkov
Hodějice

7,00 Roráty - za pokoj a mír v rodinách a ve světě
17,00 mše sv. mimořádně ve čtvrtek

Slavkov

18,00

Slavkov
Slavkov
Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

18,00 mše sv. pro děti a mládež

za + Josefa Jelínka a rodinu
modlitba a společenství mládeže

7,30 Roráty – za farní společenství
8,30
9,45
11,00
11,00
18,00

za vnučku Kateřinu a rodinu
mše sv.
mše sv.
mše sv.
za + Viléma Nováčka a dvo.

Na cestopisné téma "Památky Bulharska" bude vyprávět a promítat otec Milan v pondělí 11.
prosince v 18 hodin ve farním sále. Všechny zájemce srdečně zveme.
Děti zveme opět na roráty v úterý ráno. Na prvních rorátech bylo 60 dětí. Roráty jsou také v pondělí,
ve čtvrtek a v sobotu, je to výzva pro mládež, dospělé a důchodce. Na roráty 19. 12. prosíme maminky
o nachystání snídaně a upečení buchet. Nahlaste se u paní Lstibůrkové.
Příležitost ke zpovědi ve Slavkově bude ve středu od 19,00 do 20,00 h – zpovídá o. Milan.
Velké zpovídání ve Slavkově bude až dalším týdnu.
V postní době se nekonal misijní jarmark, můžeme ale v Adventu přispět na konkrétní misii.
Příští neděli po ranní mši sv. můžeme přispět misionářům z Rousínova na podporu misie
v jihoamerickém Ekvádoru.
Komorní pěvecký sbor Danielis zve na PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT příští neděli 17. prosince v
18.00 v Domě Svaté Rodiny. Vstupné dobrovolné.
Prosíme o vánoční službu při hlídání betléma, zapište se na rozpis na zadní lavici.
Můžete zapisovat úmysly na mše svaté na dalšího půl roku. Na společné úmysly bude 7. ledna.
Na Tříkrálovou sbírku se prosíme, nahlaste u paní Hrabovské. Letáčky jsou vzadu na lavici.
V biblické soutěži se v okresním kole umístili: Terezie Schwecová, Vít Kudla, Alžběta Šujanová,
Růžena Tesáčková, Libor Tesař a Jakub Šujan. Všem výhercům blahopřejeme.
Eucharistická adorace bude dnes ve farním kostele 19,00 – 20,00 h.
Dnes po mši sv. bude farní kavárna.
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