Pořad bohoslužeb 15. – 22. 4. 2018
15. 4.
3. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

8,30 za + rodiče Antonii a Františka
Slavkov
Němčany 9,45 mše sv.
Hodějice 11,00 mše sv.
Heršpice 11,00 mše sv.
18,00 za Marii Rakovskou a dvoje rodiče
Slavkov

16. 4. pondělí
17. 4. úterý
18. 4. středa
19. 4. čtvrtek
20. 4. pátek
21. 4. sobota
22. 4.
4. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
Den modliteb
za povolání
k duchovnímu stavu

Slavkov
Heršpice
Němčany
Slavkov

18,00

mše sv. pro děti –
za Miroslava Pitoura, živou a + rodinu a dvo.
mše sv. nebude

18,30 mše sv. pro děti a mládež
7,00 mše sv. ………………….

Hodějice

17,00 mše sv.

Slavkov

18,00 za + P. Vladimíra Novotného a dvo.

Slavkov

7,30 na úmysl dárce

8,30 za Jiřího Tesáka a rodinu
Slavkov
Němčany 9,45 mše sv.
Hodějice 11,00 mše sv.
Heršpice 11,00 mše sv.
18,00 na poděkování za 50 let společného života
Slavkov

Poděkování za dnešní sbírku na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu.
Poděkování za velikonoční sbírky – Sl 43.544, Ně 7.233, Ho 3.340, He 4.012 Kč.
V rámci Divadelních návratů bude promítnuta dnes v 15.00 ve farním sále pohádka O stříbrné růži z
r. 2004. Je vhodná pro děti od 5 let.
V pondělí si připomeneme 91. narozeniny emeritního papeže Benedikta XVI.
Příležitost ke zpovědi bude ve farním kostele ve středu 19,00 – 20,00, zpovídá František Nechvátal.
Převoz a uložení těla kardinála Josefa Berana z Vatikánu do Prahy se uskuteční v pátek 20. dubna.
V 18 hodin, tedy v čase, kdy přistanou v Praze ostatky kardinála Josefa Berana, se rozezní ve všech
kostelích zvony. Tímto znamením chceme připomenout a uctít památku tohoto statečného svědka víry.
Příprava dětí k prvnímu svatému přijímání bude s účastí rodičů příští neděli v 16.30 na faře v sále.
Prosíme o zapojení se do úklidu farního kostela, na zadní lavici je 6 archů pro budoucích 6 skupin.
Děkujeme všem, kteří se zapojíte, zveme nejen ženy, ale i muže, starší děti a mládež, mohou se podílet
celé rodiny.
Eucharistická adorace bude dnes od 19.00 do 20.00 ve farním kostele.
Nyní jste zváni do farní kavárny.

________________________________________________

P. Milan Vavro, farář a děkan ve Slavkově u Brna, Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna,
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