Pořad bohoslužeb 10. – 17. 6. 2018
10. 6. neděle
10. neděle
v mezidobí

Slavkov
Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

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

Slavkov

18,00

za Miroslava Moudrého, živou a + rodinu
mše sv.
mše sv.
mše sv.
za syna Davida a živou a + rodinu Hudcovu a Šrotovu

11. 6. pondělí
Pam. sv. Barnabáše, ap.
12. 6. úterý

13. 6. středa
Heršpice
Sv. Antonína z Padovy,
kněze a učitele církve Němčany
Slavkov
14. 6. čtvrtek
Heršpice
15. 6. pátek
Sv. Víta, mučedníka

Hodějice

16. 6. sobota

Slavkov

17. 6. neděle
11. neděle
v mezidobí

Slavkov

Slavkov
Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

mše sv. pro děti a školáky za + Aloisii Hrabovskou
(přede mší zpověď)
mše sv. bude ve čtvrtek

18,30 mše sv. pro děti a mládež
7,00 mše sv. ………………………….
17,00 mše sv.
17,00 mše sv.
18,00 za Františka Brulíka a + rod. Brulíkovu a Klečkovu
7,30 za farní společenství
8,30
9,45
11,00
11,00
18,00

za Ludmilu a Josefa Stavělovi, živou a + rodinu
mše sv.
mše sv.
mše sv.
za živou a + rodinu Boháčkovu a dvo.

Poděkování za přípravu slavnosti slibů sestry Pavlíny a farního dne.
Příležitost ke zpovědi bude ve Slavkově ve středu 19.00 – 20.00. Zpovídá o. Stanislav Pacner.
Mariánská pouť v Žarošicích ve středu 13. června bude s novým biskupem Josefem Nuzíkem
z Olomouce. Autobus v 17 od kostela ve Slavkově.
Scholička v pátek nebude.
Prosíme rodiče o odevzdání přihlášek na tábor, abychom mohli přihlášky zpracovat.
Na výlet pro děti z náboženství v pondělí 25. června jsou ještě volná místa, zveme děti a školáky,
zapište se v sakristii.
Katolická charismatická konference 2018 se uskuteční ve dnech 11. až 15. července na výstavišti v
Brně. Program konference je na nástěnkách a na webu.
Adorace bude dnes od 19.00 do 20.00 ve farním kostele.
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