Pořad bohoslužeb 19. – 26. 5. 2019
Heršpice
Slavkov

19. 5.

Lutršték

5. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

Hodějice
Slavkov

20. 5. pondělí
Sv. Klementa Hofbauera
21. 5. úterý
Svátek Výročí posvěcení
brněnské katedrály
22. 5. středa

Němčany

18,00

Heršpice

17,00 mše sv.

Slavkov

24. 5. pátek

Hodějice
Slavkov

25. 5. sobota
SV. URBANA
PATRONA MĚSTA

Slavkov

Heršpice

6. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

na poděkování za dožitých 70. let, ochranu do dalších
let života a za živou a + rodinu (dětská není – pátek)

Slavkov

23. 5. čtvrtek

26. 5.

7,30 za Radmilu a Aloise Láníčkovy a rodiče z obou stran
za děti, které přistoupí poprvé k sv. přijímání, za jejich
9,00
rodiče a za uzdravení nemocného dítěte
za Josefa Kovaříka, manželku, 2 syny a uzdravení
11,00
nemocných
11,00 za Jana Hrabovského a dvoje rodiče
za rodinu Šaňkovu, Krutinovu, Číhalovu a Pátíkovu a
18,00
dvo.
mše sv. pro děti a mládež
18,00
za rodiče Šujanovy, 2 syny a Vladislava Jedličku

Slavkov
Lutršték
Hodějice
Slavkov

7,00 za Marii a Hynka Tesákovy, živou a + rodinu
17,00 mše sv.
18,00 bohoslužba Noci kostelů
7,30 za + manžela, syna, bratra a za + rodinu
mše sv.
za novomanžele Annu a Jakuba a za 35 let spol.života
cesta světla od sochy sv. Jana
SVATOURBANSKÁ POUŤ NA URBÁNKU
za farní společenství (ST)
11,00 za Ladislava Dembického a rodiče
11,00 za Bohumila Kuklu a dceru Svatavu
18,00 za rodinu Šrotovu a Hudcovu a dvo.
7,30
9,00
10,00
11,00

Pozvání na Noc kostelů 2019 - ve Slavkově v pátek 24. května, letos na téma o našem kostele. V 16.30 je
program pro malé děti, zahájení v 18,00 za účasti starosty města. Následuje zamyšlení o vděčnosti a písně
scholy rodin. V 19.00 bude na Špitálce koncert CMB. Od 19.00 program pro školáky a dospělé – průvodce
kostelem Ježíšův příběh dnes. Po malém varhanním koncertu ve 21.00 následuje další část o kostele –
hrané scénické obrazy „Kníže Kounic staví kostel“ a následná jedinečná prohlídka kostela slovem a
světlem „Reliéfy v záři reflektorů“. Během večera bude ochutnávka mešních vín, prohlídka sakristie, kůru
a varhan, muzea a fotografií z oprav kostela. Můžete se občerstvit ve farní kavárně a shlédnout film o
opravách kostela. Při Noci kostelů je také program v evangelické modlitebně. Prosím ještě, napište se na
služby Noci kostelů, rozpis je na lavici.
Poděkování za velikonoční sbírky – Sl 47.057, Ně 7.040, Ho 4.565, He 3.985 Kč.
Příležitost ke zpovědi ve Slavkově v úterý 19.00 – 20.00 o. František Nechvátal.
Setkání účastníků kurzu Alfa s přednáškou otce Stanislava - ve čtvrtek 23. května od 20.00 v DSR.
Duchovní obnova pro mládež – Odvážně s Kristem, sobota 25. 5. v Bučovicích.
Svatourbanská pouť na Urbánek - v neděli 26. května v 10.00 vyjdeme po křížové cestě s modlitbou
velikonoční cesty světla. Mše svatá v 11.00 u kaple, po mši můžete zůstat na piknik a táborák (z vlastních
zásob). Budou také lavičky pro sezení pod stanem (muži připravit v sobotu dopol.). Z kroniky: Každoročně
se tam pořádalo o svátku sv. Urbana z města procesí se mší sv.; za to dostával farář 1 zlatý.
Volby do farních rad – nyní bude probíhat oslovení kandidátů a odsouhlasení do druhého kola.
Večer Eucharistická adorace.
Příští neděli bude sbírka na pomoc křesťanům na Středním Východě (z dopisu našich biskupů).
________________________________________________
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