Pořad bohoslužeb 14. – 21. 1. 2018
14. 1.

za živou a + rodinu Andrlovu a Markovu
mše sv.
mše sv.
mše sv.
mše sv. …………………….

Slavkov
Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

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

16. 1. úterý

Slavkov

18,00 mše sv. pro děti – za + rodiče Filipovy a dvo.

17. 1. středa
Sv. Antonína, opata

Heršpice

2. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Němčany
patrocinium
sv. Antonína

15. 1. pondělí

Němčany

18. 1. čtvrtek
Pam. P. Marie, Matky Slavkov
jednoty křesťanů

mše sv. nebude
– ekumenická bohoslužba v kostele sv. Matouše
18,00 mše sv. pro děti a mládež

18,00

7,00 za rodiče Tesákovy a Slováčkovy, živou a + rodinu

Hodějice

17,00 mše sv.

Slavkov

18,00

19. 1. pátek
20. 1. sobota
21. 1.
3. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Za jednotu křesťanů
Misál str. 872

Slavkov

Slavkov
Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

za + Jana Schvece, živou a + rodinu Schvecovu a
Bajerovu

7,30 za farní společenství
8,30
9,45
11,00
11,00

za Karla Kubínka, Karla Stárka a živou a + rodinu
mše sv.
mše sv.
mše sv.

18,00 za Marii Tesákovu, manžela a živou rodinu

Výtěžek tříkrálové sbírky ve Slavkově je letos 151.791 Kč, tedy oproti minulému roku opět vyšší
(2017 - 138.339 Kč). Také v obcích hlásí, že vybraná částka byla nejvyšší za poslední roky v Němčanech byla sbírka 24.498 Kč a v Hodějicích 25.352 Kč. V Heršpicích byla sbírka včera.
Loutkové divadlo Dřeváček uvede dnes v 16.00 pohádku pro děti a dospělé Začarované prasátko
v 16.00 h.
Příležitost ke svátosti smíření ve Slavkově bude ve středu 19,00 - 20,00 h, zpovídá o. Milan
(zpovídá se také v úterý, pátek a v neděli přede mší svatou).
Lístky na ples děkanství se prodávají dnes v knihovně, cena je 180 Kč. Budou se přímo prodávat,
nebudeme zapisovat reservace. Prosíme o dary do tomboly (mohou být i menší dary), můžete je
přinést do sákristie. Kdo by mohl napéct koláče, nahlaste se v sakristii.
Eucharistická adorace bude dnes po večerní mši ve farním kostele.
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

