Pořad bohoslužeb 15. – 22. 5. 2022
15. 5. neděle
5. neděle
velikonoční

Slavkov

9.00 za rodinu Salusovu a Hrdovu

Nížkovice

9.30 mše sv.

Lutršték

9.30 za Stanislava Kovaříka, rodiče a tři bratry

Hodějice

Slavkov
Slavkov

11.00 za Jana Hrabovského a dvoje rodiče
za Františka a Jenovéfu Jeřábkovy, dceru a
11.00
rodiče
18.00 mše sv. …………………
19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Slavkov

18.00 mše sv. pro děti ………………………

Němčany
Slavkov
Slavkov
Heršpice

18.00 mše sv. pro děti a mládež - za rodiče Šujanovy,
dva syny a Vladislava Jedličku
19.00 májová pobožnost v kostele
7.00 za pracovnice Oblastní charity ve Slavkově
17.00 za rodinu Kučerovu

Hodějice
Slavkov

17.00 mše sv.
18.00 za + rodinu Gohlovu a Voděrovu

Slavkov

11.00 svatba Filip Kábrt a Veronika Andrlová

Heršpice

16. 5. pondělí
Sv. Jana Nepomuckého
17. 5. úterý
18. 5. středa
19. 5. čtvrtek
20. 5. pátek
Sv. Klementa Marie
Hofbauera
21. 5. sobota
Svátek Výročí
posvěcení katedrály
22. 5. neděle
6. neděle
velikonoční
SBÍRKA NA
PRONÁSLEDOVANÉ
KŘESŤANY

Slavkov
Nížkovice
Lutršték

Urbánek
Hodějice
Heršpice
Slavkov
Slavkov

9.00 za rodinu Salusovu a Hrdovu
9.30 mše sv.
9.30 za Květoslavu a Ladislava Dembických a rodiče
11.00 poutní mše sv. za rodiny ve farnosti
11.00 za živou a + rodinu Vránovu a Němčanskou
11.00 za rodiče Valčíkovy, syny a dvo.
18.00 mše sv. …………………
19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: ve Slavkově v úterý 19.00 – 20.00 (o. Stanislav) a před každou mší svatou.
Pastorační rada farnosti: v pondělí v 18.00 na faře, témata Noc kostelů, farní den, Boží Tělo.
Příprava dospělých na biřmování: ve čtvrtek v 19.00 na faře.
Příprava na biřmování: v pátek v 19.30 na faře.
Sbírka na pronásledované křesťany: příští neděli 22. května.
Pouť na Urbánku: příští neděli 22. května, mše sv. v 11.00, cesta světla křížovou cestou v 10.00,
zveme zvláště rodiny s dětmi.
Celostátní setkání mládeže: probíhá od 9. do 14. srpna 2022 v Hradci Králové v duchu
světových dní mládeže a koná se v ČR přibližně jednou za 5 let. Doprovází ho kulturně duchovní
program pro mladé křesťany ve věku 14-26 let. Přihlášení do 31. května je v dotované ceně 1600
Kč. Informace na webu celostatnisetkanimladeze.cz Program pro rodiny bude v sobotu 13. srpna.
Povzbuzujeme naši mládež k účasti!
Modlitba za nového biskupa: Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování nového brněnského
diecézního biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu
odpovědnost. Dej nám takového biskupa, který bude tvým obětavým a věrným služebníkem a bude
usilovat o to, co se ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i celé církve. Prosíme o to skrze Krista,
našeho Pána. Amen.
________________________________________________
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