Pořad bohoslužeb 24. 6. - 1. 7. 2018
24. 6. neděle
Slavnost Narození
sv. Jana Křtitele

Slavkov

8,30

KŘESTNÍ NEDĚLE za Boženu a Jana Galatovy,
jejich rodiče a živou rodinu
mše sv.
mše sv.
mše sv.
za Josefa Maláče, rodiče a sourozence

Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

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

Slavkov

18,00 za Aloise Rotrekla

25. 6. pondělí
26. 6. úterý
27. 6. středa

Heršpice
Němčany

18,30 mše sv. pro děti a mládež

28. 6. čtvrtek
Sv. Ireneje,
biskupa a mučedníka

Slavkov
Penzion

29. 6. pátek
SLAVNOST

Hodějice

17,00 mše sv.

SV. PETRA A PAVLA

Slavkov

18,00

patronů diecéze
30. 6. sobota
Sv. prvomučedníků
římských
1. 7. neděle
13. neděle
v mezidobí

Slavkov

Slavkov
Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

7,00 mše sv. ……………………
8,00 za farní společenství

Slavná mše sv. s doporučenou účastí
za Annu Vránovu a syna

7,30 za rodinu Filipovu a Rozsívalovu
8,30
9,45
11,00
11,00
19,00

mše sv. …
mše sv. na Lurštéku
mše sv.
mše sv.
mše sv …

Poděkování za dnešní sbírku na bohoslovce, formaci kněží a provoz semináře v Olomouci.
Odjezd dětí na výlet s náboženstvím je zítra v 8.00 hodin za kostelem, sebou svačinu na celý den,
pití, pláštěnku a děti ať si vezmou i teplejší oblečení do jeskyně. Je tam teplota kolem 8 °C. (Budeme
tam asi 45 minut). Návrat kolem 18.00 hodiny.
Svátost smíření bude ve Slavkově ve středu od 19.00 hodin, zpovídá o. Milan.
Návštěvy nemocných budou v tomto týdnu.
Katolická charismatická konference 2018 se uskuteční ve dnech 11. až 15. července na výstavišti.
Můžete se účastnit i jeden den. Je zde prostor pro rodiny s malými dětmi a zvlášť je celodenní
program pro větší děti a školáky. Páteční večerní program v brněnských kostelích. Kdo jste ještě
nebyli, přijďte, nebudete litovat. Program konference je na nástěnkách a na webu.
Poutníci z Hodonína do Slavkovic prosí „Mohli bychom u Vás znovu přenocovat?“ Jedná se o
neděli 22. 7. Počet poutníků bude upřesněný, ochotné rodiny, prosíme, zapište se v sakristii.
Upozorňujeme, že večerní mše sv. v neděli budou během prázdnin, to je od příští neděle, v 19,00 h.
Adorace bude dnes od 19.00 do 20.00 ve farním kostele.
Oznámení změn kněží v děkanství: Od 1. září je farní vikář ve Slavkově P. Petr Mareček ustanoven
farářem ve farnosti Podolí u Brna. Farním vikářem ve Slavkově je od 1. srpna ustanoven P. Stanislav
Pacner, který přichází z Rousínova. Bude zároveň administrátorem farnosti Křižanovice u Bučovic
s filiální obcí Rašovice. P. Michael Macek z Rousínova je ustanoven do farnosti Moravec. P. František
Nechvátal přebírá do správy farnost Komořany. Kněžím vyprošujeme na nových působištích Boží
požehnání.
________________________________________________

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

