Pořad bohoslužeb 21. – 28. 10. 2018
Heršpice
Slavkov
Němčany
Hodějice
Špitálka
Slavkov

7,30
9,00
11,00
11,00
15,30
18,00

mše sv.
za Stanislava Kumra, dvě dcery a dvo.
za Josefa a Aloisii Pavézkovy, dvoje rodiče a zetě
za Oldřicha Kohoutka a dvoje rodiče
bohoslužba východního obřadu, zpívá Cherubínský sbor
na poděkování za Boží pomoc a ochranu

Němčany

18,30

mše sv. pro děti a mládež
za Marii a Stanislava Hromkovy, dceru, zetě a vnuka Vojtěcha

Slavkov

18,00

mše sv. pro děti - za + Jindřicha Kotvrdu a živou rodinu
přede mší zpověď pro školáky

24. 10. středa

Heršpice

17,00 mše sv. pro děti

25. 10. čtvrtek

Slavkov

26. 10. pátek

Hodějice
Slavkov

27. 10. sobota

Slavkov

21. 10.
29. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
MISIJNÍ NEDĚLE
misál 877

22. 10. pondělí
Sv. Jana Pavla II.
papeže
23. 10. úterý
Sv. Jana Kapistránského, kněze

7,00 za farní společenství
17,00 mše sv.
18,00 za rodinu Coufalovu a Schieblovu
7,30 zádušní mše za donátory mešních fundací ve Slavkově

7,30 mše sv.
Heršpice
9,00 za rodiče Hrazdílkovy, Kožušníkovy a živou a + rodinu
Slavkov
za Dobromilu a Jana Pavézkovy, dceru Marii a dvoje rodiče
Němčany a Hodějice: Němčany 11,00
Hodějice 11,00 za Stanislava Přerovského a celou rodinu
Slavnost VÝROČÍ
POSVĚCENÍ
18,00 za Marii Krátkou a celou živou a + rodinu
Slavkov
KOSTELA
28. 10. neděle
30. neděle v mezidobí

Přijměte poděkování za dnešní sbírku na misie, která podpoří Papežské misijní dílo.
Vysazení stromu k 100. výročí republiky - v Heršpicích s modlitbou za padlé a vlast, dnes ve 14.00.
Bohoslužba východního obřadu – zpívaná tentokrát v českém jazyce, dnes na Špitálce v 15,30.
Slouží o. Milan, zpívá Cherubínský sbor.
Eucharistická adorace - ve farním kostele dnes 19,00 - 20,00.
Příležitost ke zpovědi – Slavkov, úterý 19,00 - 20,00, zpovídá o. Milan Vavro.
Biblické hodiny „Rozhovory s Biblí“ – každý čtvrtek v 16.00 v Domě s pečovatelskou službou.
Program pro dívky od 15 let - od pátku 26. do soboty 27. října v Domě svaté rodiny, inspirovaný
filmem „Fireproof“. O tom, jak si Bůh člověka vede, uslyšíme ve svědectvích, promluvách, v
diskuzích, na programu jsou biblické tance a výtvarné tvoření. Přihláška na webu školských sester.
Večer chval - v pátek ve 20.30 ve farní kapli, vedený naší mládeží a je otevřen všem.
Upozornění na změnu času – ze soboty na neděli končí letní čas, spíme o hodinu déle.
Odhalení památníku obětem světových válek – ve Slavkově v neděli 28. října v 16.00, s modlitbou
za padlé a vlast.
Vyřešení historických závazků mešních fundací - rozhodnutím římské kongregace pro Českou
republiku došlo k vyřešení mešních závazků na úmysly donátorů a mešních fundací. Jedná se o
historické fundace, kdy někdo daroval majetek farnosti, s povinností odsloužit každý rok z výnosu
majetku mše na jeho úmysly. Nyní má každý duchovní správce za své farnosti odsloužit jedenkrát 10
zádušních mší sv.
Dnes farní kavárna nebude.
________________________________________________

P. Milan Vavro, farář a děkan ve Slavkově u Brna, Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna,
tel. 734 289 270 nebo 604 280 160, e-mail: slavkov@dieceze.cz web: www.farnostslavkov.cz

