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Hlavní každoroční poutě
 Svátek BM / 19. 4. 2020
  Mše sv. v 15.00 hod., slouží arcibiskup

Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR.

  Pouť ke sv. Faustyně / 4. 10. 2020
mše sv. v 15.30 hod., slouží Mons. Zdenek Wasserbauer, 
pomocný biskup pražský.

  Každoroční Pěší pouť k BM / 18.–25. 07. 2020
(přihlášky a další informace na www.pout.cz).

  Nikodémova noc (20.00 mše svatá, adorace do 23.00)
• 23. 1. • 27. 2. • 26. 3. • 23. 4. • 28. 5. • 25. 6. 
• 24. 7. (v rámci pěší pouti) • 27. 8. • 24. 9. • 22. 10. 
• 26. 11. • v prosinci NN nebude.

2020 /2021
IV. kongres o Božím milosrdenství
11.–13. června 2021 /„Jedině v Kristu“
Od ledna 2020 do května 2021 bude v rámci poutí 
o 3. sobotách probíhat příprava na kongres, kterou povede 
otec Slavomír Peklanský, SAC, dle následujících témat:

Úvodní setkání / 18. 1. 2020 
  (seznámení s programem, prohloubení vztahu s Ježíšem 

skrze svátosti, praktické rady).

Křest / 15. 2. 2020
  (svátost víry a církevní komunity, křest z vody, krve 

a touhy, symbolika svátosti křtu).

Svátost smíření / 21. 3. 2020, 18. 4. 2020,
 16. 5. 2020, 20. 6. 2020, 18. 7. 2020
  (smíření s Bohem a církví, dědičný hřích, lehké a těžké 

hříchy, jak se připravit na svátost smíření, z čeho se 
nezpovídat, pro koho je generální zpověď, jak se 
dobře vyzpovídat, jak často a u koho se zpovídat, stálý 
zpovědník/vůdce, pokání a zadostiučinění, co když nelituji 
hříchů, hříchy volající o pomstu do nebe, hříchy proti 
Duchu Svatému).

Eucharistie / 15. 8. 2020, 19. 9. 2020, 17. 10. 2020,
 21. 11. 2020, 19. 12. 2020
  (svátost Boží lásky, název, příprava na mši svatou, 

znamení kříže a pozdrav, úkon kajícnosti, chvalozpěv, 
bohoslužba slova, kázání, vyznání víry, přímluvy, příprava 
darů, svatý, svatý, svatý, proměňování, eucharistická 
modlitba, Otče náš, lámání chleba, přijímání, díkůvzdání, 
požehnání).

Svátost pomazání nemocných / 16. 1. 2021
 (jaké nemoci léčí tato svátost).

Svátost biřmování / 20. 2. 2021
  (dary a charismata Ducha Svatého, síla k evangelizaci, 

svátost uchování křesťanské víry).

Svátost kněžství / 20. 3. 2021
  (služebné kněžství, alter Kristus, význam

a důležitost této svátosti).

Svátost manželství / 17. 4. 2021 
  (první ustanovená svátost, proč potřebujeme rodinu,

jak dodržet manželský slib).

Církev – všeobecná svátost spásy / 15. 5. 2021
  (život ve společenství věřících, práva a povinnosti

z toho vyplývající).

Poutě o 3. sobotách získají 
od roku 2020 novou podobu:
 • 16.30 růženec
 • 17.00 mše sv. (hlavní celebrant: host, překvapení)
 •  Po mši sv. přednáška v rámci přípravy na kongres 

(o. Slavomír Peklanský, SAC)
 • Korunka a možnost uctění ostatků sv. Faustyny
 •  cca 18.30–20.00 děkovná adorace 

s modlitbou o uzdravení.

Zpovědní služba ve Slavkovicích po celý rok:
 • každou sobotu a neděli od 14.00 do 17.00 hod.
 • každou 1. a 3. sobotu od 10.00 do 17.00 hod.

Mše sv. ve Slavkovicích:
 • pátek 16.00 hod. • sobota 17.00 hod.
 • neděle 10.30 a 17.00 hod.

KoNtaKt:  otcové pallotini, tel. 566 502 855–857, www.slavkovice.cz

Poutě ve 
Slavkovicích


