Pořad bohoslužeb 15. – 22. 7. 2018
15. 7.
15. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

za Davida Floriana a za živou a + rodinu
mše sv.
mše sv.
mše sv.
za Annu a Františka Kučerovy a syna Štěpána

Slavkov
Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

8,30
9,45
11,00
11,00
19,00

Slavkov

18,00 za dobro a víru v našem národě

16. 7. pondělí
Panny Marie Karmelské
17. 7. úterý
18. 7. středa
19. 7. čtvrtek

Slavkov

20. 7. pátek
21. 7. sobota
22. 7. neděle
16. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

7,00 za Štefana Buláka

Slavkov

18,00 za těžce nemocnou osobu

Slavkov

7,30 za + Jaroslavu Silnicovu

Slavkov
Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

8,30
9,45
11,00
11,00
19,00

za + Oldřicha Ryse a + rodinu Rysovu
mše sv.
mše sv.
mše sv.
na poděkování za 8 let manželství

Prosíme rodiny o přijetí poutníků z Hodonína příští neděli na nocleh. Je to výraz projevení
milosrdenství a určitě i vás obohatí. Zatím je třeba ještě další rodiny, které by byly ochotné jednoduše
je ubytovat. Poutníků bude letos 41, zatím máme zajištěných jen 9 noclehů. Prosíme, stavte se
v sakristii zapsat, kolik jich přijmete. Přijďte si pro ně v neděli 22. 7. ve 20,00 k faře, kde si je
rozdělíte do rodin. Není prý problém, když někteří budou spát i na karimatce. Ráno mají další
program. Děkujeme.
Po dvou letech se opět uskuteční pouť mužů, která je naplánovaná na sobotu 20. října. Tentokrát
pojedeme do Neratova v Orlických horách (kostel a malý soukromý pivovar) a navštívíme
dělostřeleckou tvrz Boudu, kde budeme mít zajímavý výklad. Přihlašování bude ohlášeno v září.
KMŠ Karolínka přijme od září 2018 do srpna 2019 asistentku pedagoga na 0,75 úvazku.
Pedagogické vzdělání nebo roční kvalifikační kurz na pozici asistenta pedagoga je podmínkou. Bližší
informace na tel. 731 646 796 nebo osobně v MŠ u sestry Josefy.
Kdo byste ještě chtěli podepsat petici za manželství, je možné po mši.
Příležitost ke svaté zpovědi bude v úterý, pátek a v neděli přede mší sv.
Adorace bude ve farním kostele dnes večer od 20.00 do 21.00 h.
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