Pořad bohoslužeb 15. – 22. 9. 2019
15. 9.
24. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
POUŤ NA
LUTRŠTÉKU
k P. Marii Bolestné

Heršpice
Slavkov

Lutršték
Hodějice
Slavkov

16. 9. pondělí
Sv. Ludmily

Němčany

17. 9. úterý

Slavkov

18. 9. středa

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
9,00 za Andělu a Jaroslava Vymazalovy, Jaroslava Bedáně a 2 rodiče
10,30 za Františka a Jaroslavu Šujanovy a syna
14,30 svátostné požehnání
11,00 Marii a Stanislava Vinklárkovy
18,00 za rodiče Rotreklovy a Kopečkovy
mše sv. pro děti a mládež (17,30 zpověď)
18,00
za Jaroslava Tesáčka, jeho otce a živou a + rodinu
DNY VÍRY – PRO DĚTI A RODIČE
17,30 ZPÍVÁME UKAZOVAČKY
18,00 MŠE SVATÁ PRO DĚTI A RODIČE
za dobrodince, v 17,30 zpověď pro školáky
17,00 mše za Aloise a Radmilu Láníčkovy a 2 rodiče
19,00 DNY VÍRY – PRO FARNÍ SPOLEČENSTVÍ
přednáška a Večer chval Komunity Blahoslavenství
z Dolan, zvláště pro členy modlitebních společenství

DNY VÍRY – PRO VŠECHNY
modlitební večer chval, díků a proseb

19. 9. čtvrtek

Slavkov

19,00

20. 9. pátek
Sv. Ondřeje,
Pavla a druhů,
korejských mučedníků

Hodějice

17,00 mše sv. za rodiče Kroupovy a Kočičkovy

21. 9. sobota
Svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty

22. 9.
25. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Sbírka PULS

HODY
V HERŠPICÍCH

Slavkov

Slavkov

Heršpice
Slavkov
Lutršték
Hodějice
Slavkov

DNY VÍRY – MŠE SVATÁ PRO MLÁDEŽ
18,00 otec Carmelo z Kongregace pro svatořečení
mše sv. za dceru Jindru a její rodinu
7,30 mše sv. za lásku a víru v rodinách
DNY VÍRY – PRO RODINY
10,00
až
SLAVKOV FANDÍ RODINĚ – aktivity před
17,00
kostelem pro rodiny s dětmi (Centrum pro rodinu)
19,00 DNY VÍRY – PRO MANŽELE A SNOUBENCE
večer písní, svědectví a modliteb
hodová mše svatá – za obec Heršpice
11,00 a za Františka Zástřeška, rodiče a sourozence
DNY VÍRY – SLAVÍME DEN VZKŘÍŠENÍ
9,00 MODLITBA U MISIJNÍHO KŘÍŽE A MŠE SVATÁ
za + Věru Rysovu a rodinu
11,00 za Viléma Matyáše, dvoje rodiče a syna
za Anežku a Stanislava Šimoníkovy a rodinu
11,00
Markovu
18,00 za rodiče Koňorzovy

Příležitost ke zpovědi ve Slavkově – během Dnů víry při večerních programech.
Duchovní obnova pro mládež – Dům Svaté Rodiny, pátek a sobota 20.-21. 9., na téma dopisu papeže
Františka mládeži, vede P. Petr Beneš z Brna-Židenic. Přihlášky na webu farnosti.
Sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze – příští neděli.
Upozornění: mše sv. na hody v Heršpicích – příští neděli v 11.00.
Farní cyklovýlet – do Křenovic, Hrušek a Šaratic s návštěvou kostelů příští neděli ve 13.30 od fary.
Děkanátní zájezd pro mládež 6.–9. třídy – „Za sv. Klementem Maria Hofbauerem do Znojma a
Vídně“ ve dnech 27.-28. 9., přihlášky nejpozději do 20. 9. na email bucovice@dieceze.cz.
Eucharistická adorace ve farním kostele – dnes 19.00-20.00.
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Nyní chci poděkovat vám, poutníkům, kteří putujete na pouť k Panně
Marii Bolestné na Lutršték a pokračujete v tradici těchto poutí. Lutršték se
po 6 letech oprav střechy a fasády opět skví ve své kráse. Velké díky všem,
kteří jste přispěli a podíleli se na opravách. Nadešel čas, abychom dokončili
poslední etapu oprav, a tou je liturgické zařízení – oltář, ambon, sedadla
kněze a přisluhujících a další doplňky. Nová liturgická úprava nahrazuje
provizorní oltář z roku 1979, který byl schválen biskupstvím v Brně jako
provizorní, a „bude třeba později, až po získaných zkušenostech, zamýšlet se
nad řešením definitivním.“
Před kostelem můžete shlédnout studii liturgické úpravy, kterou navrhl
brněnský architekt Jiří Šťasta. Způsob ztvárnění je v mramoru a mozaice,
kterou můžeme vidět v papežské kapli Redemptoris Mater, v bazilice o. Pia
v Garganu, v kapli katedrály v Madridu nebo na Turzovce. Školu mozaiky
absolvoval arch. Šťasta v ateliéru Centra Aletti v Římě.
Na čelním místě vidíme obraz P. Marie a na jejím klíně mrtvého Krista.
Nový oltář a ambon nezůstávají u bolesti, ale ukazují, jak to bylo dál.
Oltář je obrazem Krista, jako úhelného kamene Církve. Je tedy místem oběti
i místem, kde Kristus vstal z mrtvých.
Ambon symbolizuje odvalený kámen z Pánova hrobu - odkud zazněla
radostná zvěst o Pánově vzkříšení,
Anděl rukou symbolicky poukazuje k oltáři, k prázdnému hrobovému
kameni, ohlašujícího radostnou zvěst o Kristově vzkříšení. A zároveň
poukazuje na Eucharistickou oběť, kdy můžeme mít účast a podíl na
Kristově oběti a vzkříšení skrze přijímání Jeho Těla a Krve.
Na oltáři jsou také ze čtyř stran obrazy z dějin spásy
- vyvýšení hada na poušti a čelní obraz Beránka v Nebeském Jeruzalémě,
- dva obrazy mariánské - Zvěstování a zesnutí Bohorodičky
Máme zde také zrestaurovanou gotickou sochu Panny Marie, která svým
stářím 500 let dokládá význam tohoto poutního místa. Po poslední mši svaté
ji poneseme v průvodu k vodní kapli. Odpoledne ve 14.30 bude svátostné
požehnání a rozloučení s poutníky. Poděkování vám všem, kteří jste se
podíleli na přípravě a zajištění letošní pouti.
Zveme vás také na další mše svaté na Lutrštéku, které budou o nedělích
v září a v neděli 6. října v 11.00 hodin.
(po poslední mši ohlásit: Nyní po požehnání budeme zpívat píseň 811 Slyš,
jaký to nad řekou a půjdeme průvodem po cestě k vodní kapli, kde bude
modlitba Anděl Páně).
Více o architektovi oltáře: http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=824
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