25. neděle v mezidobí

18.9. – 25.9.2016

Svátky v týdnu:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů,
mučedníků
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
26. neděle v mezidobí

Bohoslužby:
Den
Po
Út
St
Čt
Pá
So

Ne

Datum
19.9.
20.9.
21.9.
22.9.
23.9.
24.9.

25.9.

Hod.
1800 Slavičín
1800
1800
1800
1800

Bohoslužba

Slavičín
Bohuslavice
Slavičín
Slavičín

720 Slavičín
930 Slavičín
1300 Slavičín – zámecky park

Oznamování:
 V Bohuslavicích bude mše sv. ve čtvrtek v 18:00 hodin
 Dnes 18.9. plánujeme obvyklou odpolední farní pouť na Provodov – můžete se
přihlašovat na obvyklých místech. Mše svatá tam bude ve 14.30 hod. Při dobrém
počasí počítáme i s pěší poutí. Děti a rodiče jsou zváni na kratší pěší pouť
z Řetechova sraz je ve 12.30 hod. Odchod autobusu je z dědin 12.30 hod. a ze
Savičína 13.00 hod.
 Příští neděli, kromě obvyklých našich dopoledních bohoslužeb, bude také mše sv.
v Lipové v 11:00 hodin, kde oslaví sv. Václava, patrona kaple. Taktéž bude
dožínková mše sv. ve 13.00 hod. v zámeckém parku.
 V Nevšové bude příští neděli posvícka boží muky, odchod bude od kostela
v Nevšové 15.00 hod.
 V předsíni kostela je možné si zakoupit kalendář na příští rok za 55 Kč, a tím
podpořit stavbu kostela v Brně – Lesné.
 V pátek bude dětská mše svatá v 18.00 hod. Zveme všechny děti!!!
 V sobotu 24.09. v 18.00 hod. bude mládežnická mše sv. a po ní bude modlitba
chval

 V úterí 20.09.2016 bude pohřeb Jana Studenku (84) ze Slavičína ve 15.00 hod. a
v sobotu 24.09.2016 Ludvika Kapustu (82) ze Slavičína ve 13.00 hod.
 Od 07.-08. Řijna bude ve Slavičíne v Orlovně Kurz Filip, informace máte na
vývěsce.
 Církevní sňatek chtějí v sobotu 01.10. vNedašově uzavřít Josef Lysák (Slavičín)
a Anna Vaculíková (Nedašov). Pokud by někdo měl závažné námitky proti tomuto
sňatku, nechť to včas ohlásí na faře.
 Cena poutě do St. Boleslavy na sv. Václava je 600 Kč. Můžete je přinášet ke mne
na faru nebo do sakristie.
Odjezd 3,15 hod. z Hrádku
3,20 hod. od Hotelu
3,30 hod. od Radnice

 Všem, kteří slaví tenhle týden jmeniny, narozeniny, anebo nějaké jubileum, přejí
všechno nejlepší a vyprošují požehnáni od Pána.

