Pořad bohoslužeb 30. 12. 2018 – 6. 1. 2019
30. 12. neděle
Svátek
SVATÉ RODINY
Ježíše, Marie a Josefa,
s obnovou
manželských slibů
při mši svaté

31. 12. 2018 pondělí
Sv. Silvestra
1. 1. 2019 úterý
Nový rok
SLAVNOST
MATKY BOŽÍ
PANNY MARIE
ZASVĚCENÝ SVÁTEK

Slavkov
Heršpice
Němčany
Hodějice
Slavkov

16,00
Slavkov

5. 1. sobota
první sobota
6. 1. neděle
SLAVNOST
ZJEVENÍ PÁNĚ
s žehnáním vody,
křídy a kadidla

na poděkování za prožitý rok 2018
s prosbou o Boží pomoc do nového roku - mše sv. bude
obětovaná za všechny, kteří se podíleli službou na životě
farnosti

23,45 noční modlitba na Urbánku a požehnání
do Nového roku 2019

Slavkov
Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

2. 1. středa
Sv. Bazila Velikého a
Řehoře Naziánského
3. 1. čtvrtek
Nejsvětějšího jména
Ježíš
4. 1. pátek
první pátek

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

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

za farní společenství (ST)
za Aloisii a Stanislava Julínkovy, dceru Aloisii a dvoje rodiče
za Jitku Šimečkovu, rod. Vykoukalovu a Terezku Pokornou
za ……………………………..…………….
za farní společenství (ST)
mše sv. nebude

mše sv. nebude
Hodějice
Slavkov
Slavkov
Němčany

Heršpice
Slavkov
Němčany
Hodějice
Slavkov

17,00 mše sv.
za farní společenství (ST)
18,00
svátostné požehnání
7,00 modlitba růžence
7,30 za farní společenství (M)
15,00 pohřeb + paní Marie Cenkové
7,30 za ………………………………………………….
9,00 na společné úmysly
11,00 za Marii Kostelkovu, dva manžele a rodiče
11,00 za donátory mešních fundací
18,00 za donátory mešních fundací

1. leden je zasvěceným svátkem, máme se účastnit mše svaté jako v neděli.
Příjezd Tří králů do Slavkova – ve čtvrtek 3. ledna ve 12.00 před radnici.
Vánoční pásmo dětí KMŠ - po ranní mši 6. ledna.
Tříkrálový koncert Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby – ve Slavkově 6. ledna v 16.30. Vstupné dobrovolné.
Modlíme se za misii v naší farnosti – kurz Alfa. Pozvěte své známé a příbuzné na kurz alfa, můžete je
doprovodit, nebo se i vy sami přihlaste. Také se za tým alfy a za účastníky modleme. Modlitba je v kostele.
Znovu prosíme děti, mládež, rodiče, přihlaste se na tříkrálovou sbírku – přihlášky na lavici.
Kurz manželské večery v Bučovicích - k posílení a prohloubení manželského vztahu, přihlášení do 6. ledna.
Misionářům z Rousínova jste minulou neděli přispěli částkou 4.647 Kč. Misionáři vám srdečně děkují.
Můžete zapisovat úmysly na mše svaté na dalšího půl roku.
Ples děkanství - objednání vstupenek.
Ukončení odběru Kalolického týdeníku – objednání pro odběr domů je v sákristii.
Večer Eucharistická adorace.
________________________________________________
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