Pořad bohoslužeb 10. – 17. 2. 2019
Heršpice
Slavkov
Němčany
Hodějice
Slavkov

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

11. 2. pondělí
Panny Marie
Lurdské
SVĚTOVÝ DEN
NEMOCNÝCH

Lutršték

pouť za nemocné a duchovní povolání
15,30 růženec a svátost smíření
16,00 mše sv. za Františka Kovaříka, manželku, tři syny a
dceru s manželem

12. 2. úterý

Slavkov

13. 2. středa

Heršpice

17,00 za + rodinu Kučerovu

14. 2. čtvrtek
Zesnutí sv. Cyrila
Sv. Valentýna

Slavkov

18,00 mše sv. pro zamilované

Hodějice

17,00 za těžce nemocnou osobu

Slavkov

18,00 za Antonína Jedličku, manželku a dvo.

10. 2.
5. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

15. 2. pátek
16. 2. sobota

17. 2.
6. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Slavkov

Heršpice
Slavkov
Němčany
Hodějice
Slavkov

za Květoslava Červinku, otce a dvo.
za + Zdeňka Kábrta a Helenu Kimrovu
za Věru a Josefa Přibylovy, syna, dvě dcery a rodiče
za rodinu Zástřeškovu
za Vlastu Dráždilovu, živou a + rodinu

mše sv. nebude

7,30 na úmysl dárce
7,30 za Jana Blechy, Marii Zelenou, manžela a syna
9,00 za Vladimíra Tesaře a za živou a + rodinu
za Oldřicha a Štěpánku Stejskalovy, dvoje rodiče a
11,00
sourozence
11,00 za Ludmilu Matoušovu
18,00 za farní společenství (ST)

Sbírka Haléř svatého Petra na humanitární pomoc církve – příští neděli 17. února.
Lurdská pouť na Lutrštéku - za nemocné a za duchovní povolání v pondělí, 15.30 růženec, 16.00
mše sv.
Svátost smíření ve Slavkově – v úterý zpovídá 18.30 – 19.30 o. Stanislav.
Mše sv. pro zamilované - na svatého Valentýna (čtvrtek 14. února v 18.00 Slavkov) pro všechny
zamilované i nezamilované, s někým chodící i nechodící, zveme vás k modlitbám a prosbám za
budoucí životní partnery. Zveme rodiče i prarodiče, aby se modlili za své děti a vnoučata.
Autobus na ples - pojede v 17,50 z Heršpic, v 18,00 od kostela Slavkov, 18,05 přes Němčany, zpět ve
2,00. Dary do tomboly dnes do sakristie, vstupenky v knihovně.
Prosíme zájemce na poutní zájezd do Makedonie o předběžné přihlášení do 12. února.
Zahájení přípravy na 1. sv. přijímání - v úterý 19. února ve Slavkově. Informace na webu.
Večer chval - v pátek 22. února, připravuje naše mládež.
Obnova pro dívky od 15 let „Tajemství pevného vztahu" - 22. – 23. února.
Oplatky a záložkové kalendáře se slevou pod kůrem.
Večer Eucharistická adorace.
Po mši farní kavárna.
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