Pořad bohoslužeb 13. – 20. 5. 2018
13. 5.
7. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
Den modliteb za
sdělovací prostředky

Slavkov
Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

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

I. svaté přijímání - za děti, které přijaly poprvé Eucharistii
I. svaté přijímání na Lutrštéku
I. svaté přijímání
mše sv.
za rodinu Šaňkovu, Krutinovu, Pátíkovu a Číhalovu

Slavkov

18,00

mše sv. pro děti - na poděkování za přijaté milosti a
za Boží požehnání pro celou rodinu

14. 5. pondělí
Svátek sv. Matěje, apošt.
15. 5. úterý

16. 5. středa
Heršpice
Svátek sv. Jana
Nepomuckého, mučedníka Němčany
17. 5. čtvrtek
18. 5. pátek
19. 5. sobota
Vigilie svatodušní
20. 5. neděle
Slavnost
SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO
Sbírka na charitu

Slavkov

17,00 mše sv.
18,30 mše sv. pro děti a mládež
7,00 za rodiče Tesákovy a Slováčkovy, živou a + rodinu

Hodějice

17,00 mše sv.

Slavkov

18,00 za Vladimíra Puka, Karla Rozsypala a živou rodinu
Svatodušní vigilie se mší sv. – za farní společenství
19,00
(ranní nebude)
8,30 za vnuky a jejich obrácení k Bohu (zpívá CMB)
9,45 mše sv. na Lutrštéku
11,00 mše sv.
11,00 mše sv.
18,00 mše sv. ……………

Slavkov

Slavkov
Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

Dnešní neděli slavíme svátek matek a připojujeme se k blahopřání a vděčnosti.
Záznam pohádky Jak Ondra ke štěstí přišel, kterou hrálo farní divadlo v roce 2005, se bude promítat dnes
v 15,00 ve farním sále. Délka filmu 60 minut.
Mariánská korunovační pouť v Žarošicích se koná dnes v 18.30. Autobus ze Slavkova od kostela v 17 h.
Eucharistická adorace se svatodušní novénou bude dnes od 19.00 do 20.00 v kostele.
Příležitost ke svátosti smíření ve Slavkově bude ve středu 19.00 – 20.00. Zpovídá o. Miroslav Slavíček.
Generální úklid kostela a Špitálky bude v sobotu 19. května. Prosíme vás k pomoci – mládež, dospělé,
rodiče dětí 1. svatého přijímání, skupiny, společenství - čím víc nás bude, tím za kratší dobu úklid zvládneme.
Seznam nutných prací je na zadní lavici, prosíme, abyste se pro přehled zapisovali.
Modlitba Svatodušní novény probíhá ve farním kostele každý den po večerní mši svaté nebo není-li mše, tak
ve farní kapli v 19,00 hodin.
Novéna vyvrcholí svatodušní vigilií v sobotu večer. V 19,00 bude v kapli mše svatá - vigilie se slavností
světla a s prosbou za vylití Ducha Svatého, při které obnovíme svátost biřmování.
Příští neděli bude sbírka na diecézní charitu. Sbírkou přispíváme Diecézní charitě pokrýt náklady projektů,
na které nedosahují příspěvky od státu a místních samospráv.
Poděkování za pěší pouť do Žarošic, letos nás vyšlo ze Slavkova 34 poutníků, z Jalováku kolem 70. Zvláštní
pochvalu mají nejmenší, nejmladší a nejstarší poutníci.
Poděkování za sbírky na migranty celkem 33.000, z toho Sl 25.900, Ně 3.550, Ho 1.750, He 1.800 Kč.
Akce pro mládež – brigáda na faře v Loděnicích u o. Víta bude v sobotu 26. května. Hlaste se u o. Milana.
Svatourbanská krojovaná pouť na Urbánku bude v neděli 27. května, procesí vyjde v 10 h, mše sv. v 11h.
Noc kostelů 2018 se bude letos konat v Heršpicích v pátek 25. května v katolickém a evangelickém kostele.
Součástí programu bude pohled do historie a koncert sboru Collegium musicale bonum.
Plánujeme zájezd do západních Čech a německého Norimberku 18.-21. září. Cena kolem 4000 Kč.
Zájemce prosíme o nahlášení v sakristii do 25. května, pokud nebude dostatečný zájem, nebude se zájezd konat.
Hledá se podnájem pro mladé věřící manžele. Kontaktujte o. Milana.
Dnes bude po mši farní kavárna.
________________________________________________
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