Pořad bohoslužeb 2. – 9. 12. 2018
2. 12.
1. NEDĚLE
ADVENTNÍ
Čteme z lekcionáře C

Heršpice
Slavkov
Němčany
Hodějice
Slavkov

za Jiřinu Hrabovskou, manžela a rodiče z obou stran
KŘESTNÍ NEDĚLE - na společné úmysly
za Jaroslavu Vránovu a živou a + rodinu
mše sv.
za + Jiřího Řičánka a + Viléma Nováčka
mše sv. pro děti a mládež
18,00
za manžele Skovajsovy a dvoje rodiče
6,45 roráty - mše svatá pro děti
– za vyslyšení prosby
7,30
9,00
11,00
11,00
18,00

3. 12. pondělí

Němčany

4. 12. úterý

Slavkov

5. 12. středa

Heršpice

mše sv. nebude

Slavkov
penzion

8,00 za farní společenství

6. 12. čtvrtek
Sv. Mikuláše,
biskupa
7. 12. pátek
Pam. Sv. Ambrože,
biskupa a uč. církve
8. 12. sobota
Slavnost
P. MARIE POČATÉ
BEZ POSKVRNY

Hodějice

17,00 mše sv.

Slavkov

18,00 za Aloisii a Františka Hrabovských, živou a + rodinu

Slavkov

8,00

Slavná mše sv. – doporučená účast
za rodinu Baumanovu

PRVOTNÍHO
HŘÍCHU

9. 12.
2. NEDĚLE
ADVENTNÍ

Heršpice
Slavkov
Němčany
Hodějice
Slavkov

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

za Josefa Antoše, rodiče a syna Petra
za Břetislava Rozsypala a živou a + rodinu
za Antonína Vránu, dvě manželky a děti
mše sv.
za rodinu Šaňkovu, Krutinovu, Číhalovu a Páralovu a dvo.

Začala doba Adventní - zveme k adventní modlitbě v rodině.
Misijní jarmark a předvánoční prodej knih - dnes po ranní a večerní mši, po celý Advent
v knihovně.
Čtení na každý den Adventu pro rodiče s dětmi – doporučuje s. Josefa, u stolů s jarmarkem, 50 Kč.
Průvodce Adventem - v kostele za 10 Kč, také v aplikaci pro android.
Roráty nejen pro děti – ve Slavkově v úterý ráno v 6.45 s následnou snídaní (kdo upeče buchty a
připraví snídani?)
V úterý zpovídá ve Slavkově od 19.00 o. Milan. Zpovídá se před každou mší v pátek a v neděli.
Návštěvy nemocných – v týdnu.
Děkuji všem, kteří se zapojili do pořádání včerejší akce Otevřený kostel.
Ples děkanství - v Dražovicích v sobotu 16. února 2019, závazné objednání vstupenek za 150 Kč
v sakristii.
Po mši farní kavárna.
Večer Eucharistická adorace.
Advent - latinsky Adventus - příchod - radostné očekávání - čas rozjímání a dobročinnosti, a také
čas půstu od nadměrného jídla a pití a také světských radovánek. Čas přípravy na Vánoce - čas
přípravy na narození dítěte Spasitele světa Ježíše Krista a také na druhý příchod Spasitele, Krále Nebe
a Země ve slávě a moci, příprava na příchod Božího království v plnosti Lásky, Pokoje a Světla.
Těšme se, připravme se. Ježíš nás miluje, klepe na dveře našeho srdce, otevřeme Mu své srdce?
Požehnanou dobu adventní.
________________________________________________
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