Pořad bohoslužeb 5. – 12. 5. 2019
Heršpice
5. 5.

Slavkov

3. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

Lutršték
Hodějice
Slavkov

6. 5. pondělí
Sv. Jana Sarkandra

Němčany

7. 5. úterý

Slavkov

8. 5. středa
Panny Marie,
Žarošice
prostřednice všech milostí
9. 5. čtvrtek
10. 5. pátek
11. 5. sobota
12. 5.
4. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
Den modliteb
za povolání
k duchovnímu stavu

7,30 za Vítězslavu Šujanovu a duše v očistci
KŘESTNÍ NEDĚLE
9,00
za rodiče Kožušníkovy, živou a + rodinu
11,00 za Jaromíra Kovaříka a živou a + rodinu
11,00 za + hasiče z Hodějic
18,00 za manžela, vnuka Petra, nenarozené děti a dvo.
mše sv. pro děti a mládež - za účastníky májových
18,00 pobožností a členy živého růžence
dopoledne návštěvy nemocných
mše sv. nebude
16,30 Poutní mše svatá za farní společenství (ST)
mše sv. nebude

Slavkov
Hodějice

17,00 za Jiřího Fischera, rodiče a Jana Kratochvíla

Slavkov

18,00 na úmysl dárce

Slavkov

Heršpice
Slavkov
Lutršték
Hodějice
Slavkov

7,30 za + P. Vladimíra Novotného
7,30
9,00
11,00
11,00
18,00

za Jana a Julii Markovy a Annu Svobodovu
za Stanislava Kumra, dvě dcery a dvo.
za Bernarda Pavézku a dvoje rodiče
za Stanislava a Františku Šafaříkovy a rodinu Drápelovu
za + Jindru Holcovu a + Ilonu Lokosovu

Sborování chrámových sborů – dnes v 15:00 v Šaraticích.
Příležitost ke zpovědi ve Slavkově v úterý 19,00 – 20,00 o. Stanislav.
Pěší pouť farnosti do Žarošic - ve středu 8. května, pěší v 10.00 od kostela ve Slavkově. Zastávky
13.00 na Jalováku,15.00 ve Zdravé Vodě u kapličky. Autobus 14.00 ze Slavkova přes Němčany,
Hodějice, Heršpice a Nížkovice, v 16.30 mše sv. v Žarošicích.
Mše svaté v Němčanech na Lutrštéku – každou neděli v květnu v 11.00.
Program pro dívky 4. – 6. tř. o víkendu 17. – 18. května.
Diecézní Misijní den – v Rousínově v sobotu 18. května.
Bučovice fandí rodině – víkend 17. – 18. května s programem pro manžele a rodiny.
Noc kostelů 2019 ve Slavkově v pátek 24. května.
Duchovní obnova pro mladé – v Bučovicích na faře 24. – 25. května.
Svatourbanská pouť na Urbánek v neděli 26. května.
O. Petr Mareček zasílá poděkování všem lidem z farnosti Slavkov u Brna za jejich přání (dar) a
rovněž za jejich účast na bohoslužbě. Snad největší radost mi udělala přítomnost mnoha lidí - ze
Slavkova, Němčan, Hodějic a Heršpic - na mši sv. v sobotu večer.
Děti mohou zahájit stavbu Noemovy archy z dřívek, donesou je 4. června do kostela. Tvar archy je
věcí fantazie a jako kostru můžete použít papír k nalepení dřívek.
Volební lístky do farních rad - k dispozici v kostele, volit mohou farníci od 15 let. Každá obec má
svoje lístky pro návrhy svých kandidátů. Termín odevzdání do 12. května do urny v kostele.
Večer Eucharistická adorace.
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