Pořad bohoslužeb 3. – 10. 2. 2019
3. 2.
4. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Svatoblažejské
požehnání
4. 2. pondělí
5. 2. úterý
Sv. Agáty
6. 2. středa
Sv. Pavla Mikiho
a druhů

Heršpice
Slavkov
Němčany
Hodějice
Slavkov
Němčany
Slavkov
Heršpice

7,30 za rodinu Večeřovu, Hrabovskou a dvo.
9,00 na společné úmysly
za Viktora Čermáka, jeho syna Radka a rodinu Májkovu
11,00
a Čermákovu
11,00 mše sv.
18,00 za Marii Hoškovu, manžela, živou a + rodinu
mše pro děti a mládež – za Josefa a Květoslavu
18,00
Burešovy, rodiče a rodinu Gambovu
mše sv. pro děti v kapli
17,30
za ………………………
17,00 za Rajmunda Hrazdílka, manželku, děti a rodiče
8,00 za nemocné v naší farnosti a za ty, kteří o ně pečují

7. 2. čtvrtek

Penzion

8. 2. pátek
Sv. Josefiny Bakhity

Hodějice

17,00 mše sv.

Slavkov

18,00 na úmysl dárce

9. 2. sobota
Sv. Scholastiky
10. 2.
5. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Slavkov

7,30 za farní společenství

7,30 mše sv.
Heršpice
9,00 za + Zdeňka Kábrta a Helenu Kimrovu
Slavkov
Němčany 11,00 za Věru a Josefa Přibylovy, syna, dvě dcery a rodiče
Hodějice 11,00 mše sv.
18,00 za Vlastu Dráždilovu, živou a + rodinu
Slavkov

Slovo biskupa k povolání ke kněžství. Milé sestry a bratři, blíží se doba podávání přihlášek ke studiu
bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě
lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství a k
zasvěcenému životu, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte
pozváni ke kněžství a splňujete požadované předpoklady, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu
bohosloví pro školní rok 2019/2020 je možné podat na brněnské biskupství poštou nebo osobně do 25.
března 2019. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím. Váš biskup Vojtěch.
Setkání KLASu - v pondělí 4. února v 18.00 na téma "Biblický příběh Šalomouna" a proběhne také
ukázka zdravotního cvičení.
Svátost smíření ve Slavkově – v úterý zpovídá 18.30 – 19.30 o. Stanislav.
Světové dny mládeže v Panamě – pro mládež promítání a zážitky účastníků, v pátek večer na faře.
Reservované vstupenky na ples – prodej dnes. Dary do tomboly do příští neděle. Na ples objednáme
autobus.
Plánuje se poutní zájezd do Makedonie a Albánie 9. - 16. června, pokud se však předběžně přihlásí
zájemci do 12. února. Informace na webu a nástěnce.
Diecezní centrum mládeže pořádá pro děti a mládež jarní prázdniny v Osové Bítýšce na téma „Cesta
na měsíc“. Přihlášky na siglaly.cz.
Je třeba kostelnická služba ve Slavkově na pohřby a svatby, může se střídat více osob.
Večer Eucharistická adorace.
Po mši farní kavárna.
Setkání farní rady v Němčanech - ve středu 6. února v 18.00 na Lutrštéku.
Po mši svaté můžete přijmout svatoblažejské požehnání.
________________________________________________
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