Pořad bohoslužeb 19. – 26. 3. 2017

Slavkov

8,30
9,45
14,00
10,20
11,00
11,00
17,15
18,00

za živou a + rodinu
mše sv.
křížová cesta
křížová cesta
mše sv.
mše sv.
křížová cesta – povede mládež
za Josefa a Annu Macháčovy a živou a + rodinu

20. 3. pondělí
Slavnost sv. Josefa,
snoubence P. Marie

Slavkov

18,00

zádušní za + Miloslava kardinála Vlka
(mše sv. v tomto týdnu budou již v kostele)

21. 3. úterý

Slavkov

18,00

mše sv. pro děti – na úmysl dárce
přede mší svátost smíření pro školáky

Heršpice

17,00 mše sv. (přede mší zpověď a po mši křížová cesta)

Němčany

18,00 mše sv. pro děti a mládež

Slavkov
19. 3.
3. NEDĚLE
POSTNÍ

22. 3. středa
23. 3. čtvrtek
24. 3. pátek
Sv.
25. 3. sobota
Slav. Zvěstování Páně

Němčany
Hodějice
Heršpice

Slavkov
Hodějice

17,00 mše sv. pro děti a mládež

Slavkov

17,30 křížová cesta a svátost smíření
18,00 za rodinu Palečkovu

Slavkov

Slavkov
26. 3.
4. NEDĚLE
POSTNÍ
(růžová)

7,00 za Hynka Tesáka, manželku a živou rodinu

Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

7,30 za farní společenství
8,30
9,45
14,00
10,20
11,00
11,00
17,15
18,00

za Žofii Salusovu a živou rodinu
mše sv.
křížová cesta
křížová cesta
mše sv.
mše sv.
křížová cesta – povedou manželé
za Jiřího Tesáka

V sobotu 18. března zemřel ve věku 84 let kardinál Miloslav Vlk. Biskup Vojtěch bude v úterý 21. března
v 19.00 sloužit v katedrále rekviem za zesnulého kardinála Miloslava. Zádušní mše sv. za otce kardinála bude
ve Slavkově v pondělí 20. března v 18.00. Naši farnost navštívil dvakrát, 4. prosince 2005 a 3. října 2015.
Pozvání na křížové cesty v postě - přijít na křížovou cestu znamená vykonat něco „navíc“ v postní době.
Dnešní křížovou cestu v 17,15 vede mládež. Prosím, abyste se zastavili po mši v kapli k rozdělení zastavení.
Poděkování za sbírku Petrův haléř - celkem 33.264 Kč (Sl 26.064, Ně 2.813, Ho 1.910, He 2.477).
Náhradní setkání členů semináře obnovy bude v úterý po mši svaté v 19,00 v kapli.
Příležitost ke svátosti smíření bude ve Slavkově ve středu od 19,00 do 20,00, zpovídá o. ………………..
Příprava na 1. sv. přijímání pro děti s rodiči bude na faře ve čtvrtek v 18,00 hodin. Prosíme, přijďte včas.
V pátek zveme děvčata do scholičky a ministranty na schůzku v 16,00. Po mši příprava na biřmování.
Cestopisná přednáška s promítáním z Kanady se koná v pátek v 18.00 hodin v Husově sboru.
Společné modlitební triduum Modliteb matek 24.-26. března ve Slavkově nebude, zapojte se prosím
modlitbou ve svých skupinkách.
Srdečně zveme ženy všech věkových kategorií na duchovní obnovu pro ženy, kterou povede v sobotu 25.
března v Domě svaté rodiny otec Pavel Habrovec.
Příští neděli se bude konat tradiční tzv. Misijní koláč. Po ranní mši sv. vám za dobrovolný příspěvek
nabídneme různé dobroty. Výtěžek bude odeslán na konto Papežského misijního díla dětí. Maminky a babičky,
které chtějí přispět svým dílem, prosíme, aby přinesly balené dobroty přede mší svatou dozadu do kostela.
Divadelní kavárna příští neděli v 16,00 bude na téma „Folklór slavkovska“.
Eucharistická adorace bude dnes po večerní mši ve farním kostele. Pořadatelé vás zvou do farní kavárny.
________________________________________________
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