Pořad bohoslužeb 16. – 23. 12. 2018
16. 12.

Heršpice
Slavkov

3. NEDĚLE
ADVENTNÍ
(růžová)

Němčany

17. 12. pondělí

Slavkov

18. 12. úterý

Slavkov

Hodějice
Slavkov

Heršpice
19. 12. středa

Němčany

20. 12. čtvrtek

Slavkov

21. 12. pátek

Hodějice
Slavkov

22. 12. sobota

Slavkov

23. 12.
4. NEDĚLE
ADVENTNÍ

Heršpice
Slavkov
Němčany
Hodějice
Slavkov

7,30 za rodiny Jakuba Zástřeška a Jana Přerovského
9,00 za Václava Novotného, vnuka Jaroslava a dvo.
za Karla Popeláře, bratra, dvoje rodiče, rodinu Bedáňovu a
11,00
Stanislavu Chovancovu
11,00 prosba za uzdravení
18,00 za Jana a Boženu Dozrálovy, živou a + rodinu
17,00 – 19,00 SVÁTOST SMÍŘENÍ (více kněží)
(od 16.30 do 17.00 zpověď pouze pro školní děti)

6,45

Roráty pro děti – za uzdravení dítěte
17,00 – 19,00 SVÁTOST SMÍŘENÍ (více kněží)

17,00 mše sv. pro děti (16,30 svátost smíření o. Buchta)
za Ludvíka Večeřu, sestru a dvo.
18,00 mše sv. pro děti - za Františka Stehlíka, rodiče a sestru
(17,30 svátost smíření o. Hanák, zpovídá se i po mši)
7,00 Roráty - mše sv. za farní společenství
17,00 mše sv. ……………………. (16.30 svátost smíření)
18,00 za vnučku Kateřinu a její rodinu
7,30 Roráty – na úmysl dárce
7,30
9,00
11,00
11,00

za Jenovéfu a Františka Jeřábkovy, dceru a rodiče
za Šimona a Jaroslavu Vozdeckou a celou živou rodinu
za Vladimíra a Zdeňku Schneiderovy, dceru Pavlu a syna Víta
za živou a + rodinu Šimečkovu a Krejčířovu

18,00 za Josefa Jelínka a dvoje rodiče

Zítra 17. prosince má Svatý otec František narozeniny, dožívá se osmdesáti dvou let. Vzpomeňme na
něj v modlitbě, o kterou nás často prosí.
K duchovnímu prožití svátků patří přijetí svátosti smíření. V pondělí a v úterý se bude ve Slavkově
zpovídat od 17.00 do 19.00 h. Jména zpovědníků jsou v ohláškách a na webu. (Pondělí: Buchta, Fránek,
Kohoutek, Pacner, Slavíček, Vavro. Úterý: Pacner, Severin, Sovadina, Wansovicz, Vavro.).
Zpověď pro děti - v pondělí od 16.30-17.00 hodin. Prosíme rodiče o pomoc v přípravě a připomenutí sv.
smíření dětem.
Děti zveme opět na roráty – ve Slavkově v úterý v 6.45 - tentokrát mše svatá celá při svíčkách.
Prosíme o vaši pomoc při zdobení kostela - v sobotu od 9.00, prosíme, nahlaste se po mši u p. Lstibůrka.
Výstava o knězi P. Václavu Drbolovi - ve farním kostele do Vánoc.
Informace o vánočním programu - na webu a na nástěnkách.
Mše pro děti a školáky - od 8. ledna ve vytápěné kapli. Začátek bude dříve, již v 17,30 hodin.
Po mši farní kavárna – zvou mladé rodiny a děti 4. třídy.
Večer Eucharistická adorace.

________________________________________________

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

