Pořad bohoslužeb 28. – 5. 5. 2019
7,30 za Jana Kučeru, rodiče a sestru
Heršpice
9,00 za Pavlu Schneiderovu
Slavkov
Němčany 11,00 za Stanislava Rolka, manželku, syna a dvoje rodiče
Hodějice 11,00 mše sv.
18,00 za Jiřího Tesáka a rodiče
Slavkov

28. 4.
2. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
Neděle Božího
milosrdenství
29. 4. pondělí
Svátek sv. Kateřiny
Sienské, patronky Evropy
30. 4. úterý
Sv. Zikmunda
1. 5. středa
Sv. Josefa dělníka
2. 5. čtvrtek
Sv. Atanáše
3. 5. pátek
Svátek
sv. Filipa a Jakuba
4. 5. sobota
První sobota

Němčany
Slavkov
Slavkov
Lutršték

mše sv. pro děti a mládež
18,00 za Vladimíru a Zdeňka Vránovy a rodiče
při mši udílení svátosti nemocných
mše sv. pro děti
18,00
na poděkování za 7 let manželství
9,00 mše svatá za rodiny
15,00 poutní mše sv. (farnost Dražovice)

Penzion

8,00 mše sv.

Hodějice

17,00 mše sv.

Slavkov

18,00

Heršpice

7,00
7,30
7,30

5. 5.

Slavkov

9,00

3. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

Lutršték
Hodějice
Slavkov

11,00
11,00
18,00

Slavkov

mše sv. pro mládež …………………………
májová a požehnání
modlitba růžence
za farní společenství
za Vítězslavu Šujanovu a duše v očistci
KŘESTNÍ NEDĚLE
mše sv. ………………………..…
za Jaromíra Kovaříka a živou a + rodinu
mše sv.
za manžela, vnuka Petra, nenarozené děti a dvo.

Dnes začíná první nominační kolo voleb do farních rad, budou rozdány volební lístky. Volit
mohou farníci od 15 let. Každá obec má svoje lístky pro návrhy svých kandidátů. Pište jména i
příjmení, u shody jmen poznačte st. ml. nebo ulici. Můžete navrhnout méně kandidátů. Termín
odevzdání je během dvou týdnů do urny v kostele. Ve 2. kole budeme volit z navržených kandidátů.
Modlitba za déšť s žehnáním zahrad, luk a polí - dnes ve Slavkově, sraz u fary ve 14.30.
Divadelní kavárna - jednoaktovka A. P. Čechova Námluvy, v restauraci Bonaparte dnes v 16.00.
Přednáška Dr. Martina Ráji „O Karlu Vilému hraběti z Kounic, který byl nezdárným synem
majitele slavkovského panství“ – zítra v pondělí 29. dubna v 18.00, farní sál.
Poutní mše svatá na Lutrštéku ve středu 1. května v 15.00 s farností Dražovice.
Mše svaté v Němčanech na Lutrštéku – každou neděli v květnu v 11.00.
Pěší pouť farnosti do Žarošic - ve středu 8. května.
Program pro dívky 4. – 6. tř. „Jsem, který jsem" o víkendu 17. – 18. května.
Diecézní Misijní den – v Rousínově v sobotu 18. května.
Večer Eucharistická adorace.
Záběry z Velikonoční neděle s o. biskupem Pavlem přináší TV NOE, uloženo s fotografiemi ke
stažení na webu farnosti.
Žehnání dopravních prostředků (aut, kol) – nyní modlitba v kostele, jednotlivě požehnání po mši u
před kostelem. Prosím, stůjte u svého auta, které chcete požehnat.
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