Pořad bohoslužeb 8. – 15. 9. 2019
8. 9.
23. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Heršpice
Slavkov
Hodějice
Lutršték
Slavkov

9. 9. pondělí

Němčany

10. 9. úterý

Slavkov

11. 9. středa

Heršpice

12. 9. čtvrtek
Jména Panny Marie

Slavkov

13. 9. pátek
Sv. Jana Zlatoústého
14. 9. sobota
Svátek Povýšení Sv. Kříže

Hodějice
Slavkov
Slavkov

7,30 za nenarozené děti
9,00 za + manžela a rodiče Večeřovy, Tesařovy a ž. rodinu
za rodiče Šimoníkovi, syna Antonína, vnuka Lukáše,
11,00
rodinu Vinklárkovu a Moresovu
11,00 za Marii Čechovu, manžela a syna
18,00 za Jiřího Černého, živou a + rodinu
mše sv. pro děti a mládež (17,30 zpověď)
za Stanislava Bandoucha, rodiče Šimoníkovy a
18,00
živou a zemřelou rodinu
po mši zápis dětí do výuky náboženství
mše sv. pro děti a školáky (17,30 zpověď)
18,00 za Marii a Hynka Tesákovy a živou rodinu
po mši zápis dětí do výuky náboženství
mše sv. pro děti za Annu Míchalovu , bratra a rodiče
17,00
po mši zápis dětí do výuky náboženství
7,00 za farní společenství
za rodinu Borovičkovu a Cenkovu
po mši zápis dětí do výuky náboženství
18,00 na úmysl dárce (19,30 modlitba a program mládeže)
17,00

7,30 za ochranu zdraví matky a nenarozeného dítěte

Heršpice
Slavkov

7,30 za Stanislava Drápala a rodiče
9,00 na poděkování za 8 let manželství
8,00 za Jaroslavu Houserovu, Gabriela Andrlu a manželku
Pouť
9,00 za Andělu a Jaroslava Vymazalovy, Jaroslava Bedáně a 2 rodiče
Lutršték 10,30 za Františka a Jaroslavu Šujanovy a syna
POUŤ NA
14,30 svátostné požehnání
LUTRŠTÉKU
11,00 Marii a Stanislava Vinklárkovy
Hodějice
k P. Marii Bolestné
18,00 za rodiče Rotreklovy a Kopečkovy
Slavkov
Přihlášky do náboženství - přes web farnosti, o podrobnostech celoroční organizace výuky budete
informováni při schůzce rodičů a katechetů, která se uskuteční po večerní mši podle místa výuky dětí.
Příležitost ke zpovědi ve Slavkově bude před každou mší a v úterý 19,00 – 20,00 h.
Mariánská pouť v Žarošicích – pátek 13. září v 18,30; autobus od kostela v 17,00h.
POUŤ NA LUTRŠTÉKU v neděli 15. září - mše svaté v 8,00 a 10,30 bude sloužit náš bývalý farář, otec
Petr Vrbacký, v 9,00 P. Milan Vavro, 14,30 svátostné požehnání. Po celé dopoledne se bude zpovídat. Sbírka o pouti
bude na nový oltář na Lutršték, jehož návrh bude představen.
Pěší poutníci ze Slavkova na Lutršték - v neděli v 8,30 od misijního kříže u KMŠ.
K 10. výročí Lidových misií proběhnou ve Slavkově od 17. do 22. září Dny víry – týden duchovní
obnovy farnosti. Program dnes dostanete na letáčku, vezměte si jeden do rodiny, pozvání je pro vás pro
všechny. Prosím o pomoc přípravy sobotního programu, zapište se na zadní lavici.
Duchovní obnova pro mládež - od pátku 20. září do soboty s P. Petrem Benešem (v pátek kdo bude na
mši v 18 h – potřebuji vědět nyní z organizačních důvodů).
Na zkoušku scholičky k nácviku písní na program Dnů víry zveme všechny děti, mládež i dospěláky,
kteří rádi zpívají. Sejdeme se na faře v pátek 13. září mimořádně od 17 do 19 hodin.
Upozornění: mše sv. na hody v Heršpicích – v neděli 22. 9. bude v 11.00.
Děkanátní zájezd pro mládež 6.–9. třídy "Za sv. Klementem Maria Hofbauerem do Znojma a Vídně" ve
dnech 27.-28. září, přihlášky nejpozději do 20. 9. na email bucovice@dieceze.cz.
Biblický kurz v Brně - starozákonní biblická archeologie a Markovo evangelium na BiGy v Brně.
Koncert Czech Virtuosi a Esther Yoo ve středu 11. září v 19.00 na zámku ve Slavkově.
Eucharistická adorace ve farním kostele dnes večer od 19,00 do 20,00.
15. 9.
24. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

________________________________________________

P. Milan Vavro, farář a děkan ve Slavkově u Brna, Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna,
tel. P. Vavro 604 280 160, P. Pacner 737 509 507, e-mail: slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz

