Pořad bohoslužeb 23. – 30. 12. 2018
Heršpice
Slavkov
Němčany
Hodějice
Slavkov

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

25. 12. úterý
SLAVNOST
NAROZENÍ PÁNĚ
Hod Boží vánoční
zasvěcený svátek

Slavkov
Hodějice
Němčany
Heršpice
Slavkov
Slavkov
Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

15,30
20,15
21,30
21,30
23,00
9,00
10,30
11,00

26. 12. středa
Svátek sv.
ŠTĚPÁNA,
prvomučedníka

Slavkov
Němčany
Hodějice
Heršpice

23. 12.
4. NEDĚLE
ADVENTNÍ
24. 12. pondělí
ŠTĚDRÝ DEN
Vigilie Narození
Páně

27. 12. čtvrtek
Svátek sv. Jana,
Špitálka
apoštola a evangelisty
28. 12. pátek
Svátek sv. Mláďátek,
mučedníků
29. 12. sobota
Slavkov
v oktávu Narození Páně
30. 12. neděle
Svátek
SVATÉ RODINY
Ježíše, Marie a Josefa,
s obnovou
manželských slibů
při mši svaté

Slavkov
Heršpice
Němčany
Hodějice
Slavkov

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
za Josefa Jelínka a dvoje rodiče
mše sv. pro rodiny s dětmi – za rodinu Matějíčkovu
půlnoční za Antonína Němčanského a syna Luďka
půlnoční za Antonína Kiliána, rodiče Pavézkovy a Kiliánovy
půlnoční za rodinu Maláčovu a Tihlaříkovu
půlnoční za farní společenství (zpívá sbor CMB)
za živou a + rodinu Novotnou, Boháčkovu a dvo - zpívá CMB
za Marii Šimoníkovu, sestru Evu a rodiče Čechovy
za Anežku a Stanislava Šimoníkovy a děti
za Jiřího Kolovrátka a manželku
za + Zdeňku Fojtovu a rodinu Fojtovu

18,00
9,00 za živou a + rodinu Karasovu
11,00 za Ludmilu Jelínkovu, rodiče Andrlovy, syna a rodinu Jelínkovu
11,00 za farní společenství (ST)
11,00 za rodinu Šujanovu a Viktorinovu
17,00 staroslověnská vánoční bohoslužba
mše sv. nebude
7,30 za farní společenství
9,00 za Rudolfa a Filoménu Součkovy
11,00 za Arnošta Kolovrátka, manželku, syna a sourozence
na poděkování za uplynulý rok a za ty zemřelé, kteří
11,00 chodili do tohoto kostela, na které nikdo nepamatuje při
mši svaté
11,00 za farní společenství (M)
18,00 za živou a + rodinu Tesákovu

Adventní kapky - pokud jste se účastnili, přineste, prosíme zítra kapky a nalepte lístky, pařez nám obrazil z jedné
poloviny. Na dětské mši na Štědrý den přinesou děti v obětním průvodu obrázek Panny Marie s Ježíškem.
Betlémské světlo - na Štědrý den ve Slavkově od 8.00 do 15.30, v obcích v kostele 10.00-11.00.
Sbírky při vánočních bohoslužbách - na potřeby a opravy kostelů.
Koledování u betléma na Boží Hod v Němčanech v 11.30 a v Heršpicích v 16.00.
Upozornění na mimořádné změny: mše sv. 25. 12. v Němčanech v 10.30, v Heršpicích do 1. ledna v 11.00.
Znovu prosíme děti, mládež, rodiče, přihlaste se na tříkrálovou sbírku – přihlášky na lavici.
Manželské večery v Bučovicích - kurz od ledna k posílení a prohloubení manželského vztahu, přihlášení do 6.
ledna (info web).
Modlíme se s papežem Františkem za misie a dnes je misijní území i naše země. Nestačí, že si stěžujeme, že je
Evropa pohanská, misii máme dělat i my. Pokud chceme opět křesťanskou Evropu, musíme se za to modlit. Kurz
alfa je příležitostí pro misie něco konkrétního udělat. Pozvěte své známé nebo příbuzné na kurz alfa. Můžete je
doprovodit. Také se za tým alfy a za účastníky můžete modlit. Modlitba je v kostele.
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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

Ukončení odběru Kalolického týdeníku – zbývá i 5 ks, objednání pro odběr domů je v sákristii. Při předplatném
pravidelně doručován, KT naleznete ve schránce o 3 - 4 dny dříve než v neděli v kostele.
KT je určen čtenářům vyznávajícím tradiční křesťanské hodnoty. Klade důraz na články s duchovní tematikou,
věnuje se domácím událostem v církevním prostředí, přináší zprávy z křesťanského světa. Katolický týdeník čte
kolem 200 000 obyvatel ČR každý týden.
Výstava o knězi P. Václavu Drbolovi - ve farním kostele do Vánoc.
Po mši farní kavárna nebude. Večer Eucharistická adorace.
Dnes můžete přispět misionářům z Rousínova na podporu misie v jihoamerickém Ekvádoru zakoupením
andělíčku za libovolnou částku. Děkujeme.
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