Pořad bohoslužeb 6. – 13. 1. 2019
Heršpice
Slavkov
Němčany
Hodějice
Slavkov

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

7. 1. pondělí

Němčany

18,00

8. 1. úterý

Slavkov
Slavkov

15,00
17,30

9. 1. středa

Slavkov
Heršpice

15,00
17,00

10. 1. čtvrtek

Penzion

11. 1. pátek

Hodějice
Slavkov

12. 1. sobota

Slavkov

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

13. 1.
Svátek
Křtu Páně
končí doba vánoční

Heršpice
Slavkov
Němčany
Hodějice
Slavkov

mše sv.
na společné úmysly
za Marii Kostelkovu, dva manžele a rodiče
za donátory mešních fundací
za donátory mešních fundací
mše sv. pro děti a mládež
za Josefa Hrbka a dvoje rodiče
pohřeb + paní Marie Hoškové
mše sv. pro děti v kapli - za Zdeňku Schneiderovu,
rodinu Schneiderovu a Kořínkovu
pohřeb + pana Jana Lokaje (mše)
mše sv. pro děti

8,00 za farní společenství (M)
mše sv.
za rodinu Andrlovu
za + Věru Rysovu a + rodinu Rysovu a Mikšíkovu
požehnání koledníkům
mše sv.
za živou a + rodinu Hoškovu a Novotných
za Zdeňka a Františku Sedláčkovy, syny Josefa a Jiřího a
11,00
dvoje rodiče
11,00 mše sv.
18,00 za farní společenství (ST)
17,00
18,00
7,30
9,00
7,30
9,00

Tříkrálový koncert Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby – ve Slavkově dnes v 16.30. Vstupné
dobrovolné.
Cestopisné povídání Pavla Šujana "Britské ostrovy, aneb od Liverpoolu k Atlantiku", zítra v pondělí
v 18.00 ve farním sále.
Tříkrálová sbírka v sobotu 12. ledna – ve Slavkově požehnání v 9.00 v kostele, v Němčanech od 13.30.
Informační schůzka a vyzvednutí kostýmů bude v úterý 8. ledna po dětské mši svaté v 18,30. Maminky a
babičky prosíme o buchty pro koledníky – přineste je na faru v sobotu dopoledne.
Mládež zveme v pátek do Pozořic na téma: P. Pavel Šupol - Duchovní proudy v moderní hudbě,
rozlišování dobrých a škodlivých skladeb. Odjezd v pátek v 18.45 od fary.
Ples mládeže - 18. ledna v sále Milosrdných bratří na ulici Vídeňská v Brně.
Farní tábor – termín 27. 7. – 6. 8. 2019 v Rakoveckém údolí.
Farní kavárna po mši. Výzva všem, hlavně mládež, spolča či skupinky, pokud by měli chuť zapojit se do
"kavárničení", mohou se po mši přijít domluvit do kavárny.
Večer Eucharistická adorace.
Misie v naší farnosti – kurz Alfa. Nevíme, jak s kurzem Alfa. Zatím je velmi málo přihlášených, ale
přesto ve čtvrtek v 19.00 začínáme. Přijměte motivace k poslednímu pozvání:
- trápí vás, že nevěří vaše děti nebo vnoučata? Pojďte do kurzu alfa poznat jádro křesťanství a naučit se,
jak mluvit s blízkými o Bohu a o víře. Rodiče a kmotři jsou prvními, kdo předávají svědectví víry.
- trávíme volný čas ne zcela důležitými věcmi, proč nejít do Alfy?
- přihlášení lidé jsou většinou „nekosteloví“, kdo je ale přivítá, doprovodí, bude s nimi tvořit společnost?
- všechno je připraveno (tým, zázemí)
- jsou objednaní výborní přednášející (biskup Konzbul, jáhen Špilar, jezuita Stuchlý, laici a kněží).
- nejúčinnější je osobní pozvání a doprovod
- alfa je letos vyhlášená také pro věřící - ještě jste zde také vy, i vy sami se můžete přihlásit
A také se za kurz Alfa a za účastníky modleme.
Po ranní mši: Nyní vánoční pásmo dětí KMŠ.
________________________________________________
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