Pořad bohoslužeb 9. – 16. 6. 2019
9. 6. neděle

Heršpice
Slavkov

Slavnost
SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO
Sbírka na charitu

Němčany

10. 6. pondělí
P. Marie, matky církve
11. 6. úterý
Sv. Barnabáše

Hodějice
Slavkov
Němčany
Hodějice
Slavkov

12. 6. středa
Bl. Marie Antoníny
Heršpice
Kratochvílové
13. 6. čtvrtek
Slavkov
Svátek Ježíše Krista, nejHodějice
vyššího a věčného kněze
14. 6. pátek
15. 6. sobota
Sv. Víta
16. 6.
Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE

7,30 za donátory mešních fundací
9,00 za donátory mešních fundací
za Annu a Josefa Rozehnalovy, dvoje rodiče a
11,00
Boženu a Václava Jandovy
11,00 za donátory mešních fundací
18,00 za rodinu Novotnou, dvoje rodiče a dvo.
mše sv. pro děti a mládež - za Marii a Jana
18,00
Cenkovy, bratry a rodiče Cenkovy a Kučerovy
15,30 pohřeb pana Blechy
18,00 poslední mše sv. pro děti
za ženy, které nemají děti a za postižené děti
17,00 za Vojtěcha Červinku, manželku a rodiče
-- mše sv. nebude – setkání kněží s biskupem
15,30 pohřeb paní Kubové

Hodějice

15,30 pohřeb paní Navrátilové – večer mše sv. nebude

Slavkov

18,00 za P. Vladimíra Novotného

Slavkov

Heršpice
Slavkov
Němčany
Hodějice
Slavkov

7,30 za farní společenství
7,30
9,00
11,00
11,00
18,00

za Petra Antoše a otce
za + Jana Galatu, dvoje rodiče a živou rodinu
za rodinu Formánkovu a Morozovu
mše sv.
za + Jarušku Čamlíkovu a Danuši Kohoutkovu

Poděkování za dnešní sbírku na diecézní charitu.
Příležitost ke zpovědi - ve Slavkově v úterý 19.00 – 20.00 zpovídá o. Milan.
Poslední mše sv. pro děti – v úterý přineste vyrobené archy (pokud to někdo nestihne, tak přineste
spočítaná dřívka za rodinu), bude vyhodnocení a odměnění.
Mariánská pouť v Žarošicích – ve čtvrtek v 18.30, autobus v 17.00.
Večer chval v Domě svaté Rodiny - v pátek 14. června v 19:30 s kapelou mládeže ze Slavkova.
Generální úklid kostela - v sobotu 15. června od 8.00, prosíme, zapište se na seznam prací. Zvláště je
potřeba k pomoci naše mládež.
Poutní jednodenní zájezd na poutní místa u Zlína – ve čtvrtek 27. června. Zájemci, hlaste se
v sakristii.
Další pouť – v říjnu pořádáme pouť děkanství do Itálie - Po stopách sv. Františka a sv. otce Pia,
informace na plakátku a na webu. Prosíme o předběžné nahlášení zájemců do 23. června, jinak
zájezd opět zrušíme. Minule se po zrušení zájezdu na Balkán začalo hlásit plno lidí.
Výstava Jan Pavel II. – během června ve farním kostele.
Dnes začíná druhé kolo do farních rad. Pokyny jsou na volebních lístcích, volí se kroužkováním,
dejte pozor na počet kroužkování. Volí farníci od 15 let. Vyplněné lístky vhazujte do uren v kostele do
neděle 23. června (za dva týdny). Na volebním lístku je také anketa. Hodějice
Eucharistická adorace dnes od 19.00.
Nyní po mši vystoupí děti z KMŠ Karolínky.
________________________________________________
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