Pořad bohoslužeb 20. – 27. 5. 2018

Slavkov

za vnuky a jejich obrácení k Bohu (zpívá CMB)
mše sv. na Lutrštéku
mše sv.
mše sv.
za + manžela a rodinu Kohoutkovu, vnuka Petra a
18,00
dvo.

Slavkov

18,00

Heršpice

17,00 mše sv.

Němčany

18,30 mše sv. pro děti a mládež

Slavkov
Němčany
Hodějice
Heršpice

20. 5. neděle
Slavnost
SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO
Sbírka na charitu

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

21. 5. pondělí
22. 5. úterý
Sv. Rity z Cascie,
řeholnice
23. 5. středa
24. 5. čtvrtek
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
25. 5. pátek
Sv. Urbana, papeže a
mučedníka
NOC KOSTELŮ
26. 5. sobota
Pam. sv. Filipa Neriho,
kněze
27. 5.
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE
Svatourbanská pouť
na Urbánku

Slavkov

mše sv. pro děti – za živou a + rodinu Havranovu,
manžele Holečkovy, Vnukovy a dvo.

7,00 mše sv. ……………………………….

Hodějice

17,00 mše sv.

Slavkov

18,00

Slavkov

za rodinu Kučerovu, Turzovu, Šedou
a za uzdravení vnoučka

7,30 mše sv. ………………………………

Slavkov
Urbánek

8,30 za Filomenu a Rudolfa Součkovy (křestní mše)
11,00 poutní mše svatá na Urbánku
- za farní společenství a rodiny naší farnosti

Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

9,45
11,00
11,00
18,00

mše sv. na Lutrštéku
mše sv.
mše sv.
za Ludmilu Holzerovu, rodiče a dvo.

Poděkování za dnešní sbírku na charitu.
Příležitost ke zpovědi bude ve Slavkově ve středu 19.00 – 20.00. Zpovídá o. Milan.
V pátek 25. května pořádáme Noc kostelů v Heršpicích. Začne v katolickém kostele v 18.30
programem o historii farnosti, koncertem sboru Collegium musicale Bonum a ukázkou liturgických
předmětů. Od 20.30 bude probíhat v evangelickém kostele s vystoupením farního sboru, varhanní hudbou
a přednáškou k výročí evangelické církve. Obě farnosti – katolická i evangelická vás srdečně zvou.
Na brigádu pro mládež v Loděnicích tuto sobotu se hlaste u o. Milana.
Svatourbanská krojovaná pouť na Urbánku bude příští neděli 27. května. Srdečně jste zváni na tuto
pouť k patronu města Slavkova, která bude letos dopoledne. Přijďte k soše sv. Jana, odkud vyjde v 10.00
procesí po křížové cestě. Mše sv. začne v 11.00 a slavnost zakončíme společným piknikem a táborákem
(z vlastních zásob). Zveme zvláště rodiny s dětmi, za které bude sloužena mše svatá. Ranní mše v kostele
je pro ty, kteří se nedostanou na Urbánek.
Děkujeme vám za účast na generálním úklidu kostela, kaple, sakristie a Špitálky, pracovalo se také na
faře v Nížkovicích. Velká pochvala zúčastněným, vše se zvládlo za dopoledne.
Plánujeme čtyřdenní zájezd 18.-21. září do západních Čech a německého Norimberku. Cena kolem
4000 Kč. Zájemce prosíme o nahlášení v sakristii do pátku, při malém zájmu zájezd nebude.
Dnes bude po mši poslední farní kavárna. Eucharistická adorace dnes od 19.00 do 20.00.
________________________________________________
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