Pořad bohoslužeb 23. - 30. 9. 2018

HODY
V HERŠPICÍCH

Heršpice
Slavkov
Lutršték
Hodějice
Slavkov

24. 9. pondělí

Němčany

18,30

25. 9. úterý

Slavkov

18,00

Heršpice

16,00 zádušní mše sv. za + Marii Zelenou

23. 9.
25. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Sbírka PULS

26. 9. středa
Sv. Kosmy a Damiána,
mučedníků
27. 9. čtvrtek
p. Sv. Vincence z Paula,
kněze
28. 9. pátek
Slavnost sv. Václava,
mučedníka,
patrona českého národa
29. 9. sobota
Svátek sv. Michaela,
Gabriela a Rafaela, arch.
30. 9.
26. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

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

hodová mše sv.
za dceru a její rodinu
za Viléma Matyáše, dvoje rodiče a syna
za rodinu Cigánkovu, Svobodovu a Bušinovu
za + Jaromíra Haluzu a sestru
mše sv. pro děti a mládež
za Františka Polacha, manželku Marii, tři syny a dvoje
rodiče
mše sv. pro děti a školáky (17.30 zpověď)
za + rodiče Ptáčkovy a Heliánovy a za živou rodinu

Slavkov

7,00 za farní společenství

Slavkov

9,00

Hodějice

doporučený svátek –
za Marii a Václava Uhýrkovy
mše sv. nebude (pouť mládeže)

Slavkov

11,00

Heršpice
Slavkov
Lutršték

7,30
9,00
11,00

Hodějice

11,00

Slavkov

18,00

ranní mše sv. nebude (pouť mládeže)
svatba - Jiří Volgemut a Marie Matonohová z
Dražovic
mše sv.
na poděkování za 7 let manželství
za Oldřicha Dočekala, manželku Emílii a dvoje rodiče
za rodiče Miroslava a Annu Koňákovy a jejich syna
Miroslava
mše sv. ……………………………..

Pozvání na Farní cyklový let – dnes 13.30 od fary, do Křižanovic, Rašovic a Heršpic s návštěvou
kostelů, zakončení na zahradě v Nížkovicích (za deště se nekoná).
Eucharistická adorace ve farním kostele - dnes 19.00-20.00.
Příležitost ke zpovědi ve Slavkově – před každou večerní a nedělní mší, navíc úterý 19.00 – 20.00,
zpovídá o. Milan.
Výstava Matka Tereza – do čtvrtka ve farním kostele, využijte možnosti k prohlédnutí.
Mše svatá o slavnosti sv. Václava v pátek - s doporučenou účastí ve Slavkově v 9,00 h.
Poutní zájezd mládeže Praha – Kutná Hora – volná místa, mohou se hlásit žáci 6. třídy a SŠ
(slavkov@dieceze.cz).
Pouť mužů – volná místa (přihlašování u P. Stanislava tel. 737 509 507)
Děkujeme za dnešní sbírku do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem
podpoříte službu kněží a život v naší diecézi. Po mši budou rozdány informační zpravodaje PULSu
všem dospělým farníkům (jeden do rodiny).
Součástí zpravodaje je i výroční zpráva za r. 2017 a donátorská přihláška. Přihlášky můžete
odevzdávat v zákristii, pak je odešleme hromadně.
Poslechněme si nyní slovo otce biskupa: …..

________________________________________________

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

