Pořad bohoslužeb 22. – 29. 5. 2022
Slavkov

9.00 za rodinu Salusovu a Hrdovu

Nížkovice

9.30 mše sv.

6. neděle
velikonoční

Lutršték

9.30 za Květoslavu a Ladislava Dembických a rodiče

SBÍRKA NA
PRONÁSLEDOVANÉ
KŘESŤANY

Hodějice

11.00 za živou a + rodinu Vránovu a Němčanskou

Heršpice
Slavkov

11.00 za rodiče Valčíkovy, syny a dvo.
18.00 za obyvatele Mariupolu 19.00–20.00 adorace

Slavkov

18.00 mše sv. pro děti – na úmysl dárce

Němčany

18.00 mše sv. pro děti a mládež –
za Anežku Andrlovu, sourozence a rodiče
19.00 májová pobožnost v kostele
na poděkování za přijaté milosti, obrácení a
17.00
spásu rodiny, duše v očistci a rod. Kulfirstovu
17.00 mše sv.
18.00 za + Augustina Macků
18.30 svatodušní novéna
11.00 svatba Vít Německý a Marie Kuncová
9.00 za Rudolfa Hlaváčka, živou a + rodinu (křest dětí)
9.30 mše sv.
za Annu a Josefa Rozehnalovy, dvoje rodiče a
9.30
Boženu a Václava Jandovy
11.00 mše sv.
11.00 za Arnošta Kolovrátka, manželku a syna
18.00 za dar víry do rodiny
19.00 Eucharistická adorace - svatodušní novéna

22. 5. neděle

Urbánek

11.00

poutní mše sv. za rodiny ve farnosti

23. 5. pondělí
24. 5. úterý
25. 5. středa
Sv. Urbana
26. 5. čtvrtek
Sv. Filipa Neri
27. 5. pátek
28. 5. sobota

29. 5. neděle
SLAVNOST
NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ

Slavkov
Heršpice
Hodějice
Slavkov
Slavkov
Slavkov
Nížkovice
Lutršték
Hodějice
Heršpice
Slavkov
Slavkov

Svátost smíření: ve Slavkově v úterý 19.00 – 20.00 (o. Miroslav Slavíček) a před každou mší svatou.
Poděkování za dnešní sbírku: na pronásledované křesťany.
Pouť na Urbánku: dnes v neděli 22. května (mše sv. v 11.00, cesta světla křížovou cestou v 10.00,
zveme zvláště rodiny s dětmi).
Svatodušní novéna: v pátek začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.
Noc kostelů 2022: proběhne v pátek 10. června, bude zpřístupněna hrobka Kouniců a kostel na
Špitálské ulici, kostel v Hodějicích a v Němčanech na Lutrštéku. Prosíme o pořadatelskou službu
na Špitálce, zapište se na zadní lavici.
Generální úklid farního kostela: v sobotu 11. června 8.00 – 15.00, prosíme o pomoc všechny
farníky a zapsání se na rozpis služeb vzadu na lavici, povzbuzujeme také mládež, velký úklid již
dva roky neproběhl.
Farní den: v neděli 19. června, vyhlašujeme soutěž „Zpívá celá rodina, aneb čím žije naše rodina
- na co má talent“. Potřebujeme také pořadatele a organizátory farního dne. Prosíme, přihlaste se
v zákristii do 5. června.
Koncert chval SBM: v úterý 31. května v 19.30 v kostele v Pozořicích.
Celostátní setkání mládeže: přihlášení do 31. května je ještě za nižší cenu.
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