Pořad bohoslužeb 7. – 14. 1. 2018
7. 1. neděle
SLAVNOST
ZJEVENÍ PÁNĚ
s žehnáním vody,
křídy a kadidla

Slavkov
9,30 na společné úmysly
Němčany 9,45 mše sv.
Hodějice 11,00 mše sv.
Heršpice 11,00 mše sv.
18,00 za Zdeňku Schneiderovu, rod.Kořínkovu a Schneiderovu
Slavkov

8. 1. pondělí
9. 1. úterý

Slavkov

18,00 mše sv. pro děti …………………. (donést kamínky)

10. 1. středa

Heršpice

17,00 mše sv. pro děti

Němčany

18,00 mše sv. pro děti a mládež

11. 1. čtvrtek

Slavkov

12. 1. pátek

Hodějice
Slavkov
Slavkov
Hodějice

13. 1. sobota
14. 1.
2. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Němčany
patrocinium
sv. Antonína

Slavkov
Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

7,00 mše sv. ……………………..
17,00
18,00
7,30
11,00
8,30
9,45
11,00
11,00
18,00

mše sv.
za + Věru Rysovu a + rodinu Rysovu a Mikšíkovu
za farní společenství
svatební mše sv. – Vojtěch Lstibůrek a Veronika Pelcová
za živou a + rodinu Andrlovu a Markovu
mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv. …………………….

Vánoční tříkrálový koncert sboru Collegium musicale bonum při kterém vystoupí také Schola ze
Slavkova u Opavy, se koná dnes odpoledne v 16.30 v Domě Sv. rodiny.
KLAS na téma "Biblický příběh Sáry" proběhne v pondělí 8. ledna v 18 h. Zájemce srdečně zveme.
Schůzka pastorační rady bude v pondělí v 19.00 na faře.
Prosíme o pomoc při úklidu vánoční výzdoby ve Slavkově ve středu 10. prosince od 17.00.
Příležitost ke svátosti smíření ve Slavkově bude ve středu od 19,00 do 20,00 h, zpovídá o. Milan.
Loutkové divadlo Dřeváček uvede příští neděli pohádku pro děti a dospělé Začarované prasátko v 16 h.
Lístky na ples budou k dispozici příští neděli. Prosíme o dary do tomboly (mohou být i menší dary).
Kdo by mohl napéct koláče, nahlaste se v sakristii. Děkujeme ochotným organizátorům plesu, kteří se
zapojili do příprav.
Duchovní obnova pod vedením sestry Veroniky Barátové z Komunity blahoslavenství s názvem
Boží vůle a utrpení člověka se uskuteční 20. ledna od 9.00 v kině Scala v Brně.
Velké poděkování koledníkům včerejší tříkrálové sbírky, dětem, mládeži a dospělým. Účastnilo se
letos rekordních 127 koledníků - 90 dětí a 37 dospělých ve 32 skupinkách (loni 105 koledníků).
Děkujeme také vám, kteří jste vytvořili zázemí - přípravu sbírky ve Farní charitě, pečení buchet,
obsluhu při občerstvení a focení. Výsledky sbírky budou za týden. Koho koledníci nezastihli doma,
má možnost přispět do tříkrálové pokladničky nyní po ranní mši svaté.
Ve čtvrtek proběhl první večer kurzu alfa. Prosíme vás o modlitební podporu.
Kartičky s rozpisem modlitby živého růžence si můžete vyzvednout v knihovně.
Na zadní lavici jsou kalendáře, zakoupením za 70,- Kč podpoříte stavbu kostela v Brně - Lesné.
Oznamujeme termín farního tábora 2018: proběhne v Rakoveckém údolí 28. července – 7. srpna.
Eucharistická adorace bude dnes ve farním kostele 19,00 – 20,00 h.
Farní kavárna bude nyní po mši svaté.
________________________________________________

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

