Pořad bohoslužeb 16. – 23. 4. 2017
16. 4.

Slavkov

Slavnost
Němčany
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Hodějice
PÁNĚ

za + Jarmilu a Antonína Hladkých a dvo

9,30 za požehnání pro emeritního papeže Benedikta XVI.
mše sv.
mše sv.
mše sv.
za živou a + rodinu Slováčkovu a Zelených
za farní společenství
mše sv.
mše sv.
mše sv.

17. 4. pondělí
v oktávu velikonočním

Slavkov
Němčany
Heršpice
Hodějice

9,45
11,00
11,00
18,00
7,30
9,45
11,00
11,00

18. 4. úterý
v oktávu velikonočním

Slavkov

18,00 mše sv. pro děti za Antonína Jedličku a manželku

Heršpice

17,00 mše sv. s udílením svátosti nemocných

Němčany

18,30 mše sv. pro děti (s udílením svátosti nemocných)

Heršpice
Zasvěcení farního kostela Slavkov

19. 4. středa
v oktávu velikonočním
20. 4. čtvrtek
v oktávu velikonočním
21. 4. pátek
v oktávu velikonočním
22. 4. sobota
v oktávu velikonočním
23. 4.
2. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
Neděle Božího
milosrdenství

Slavkov

7,00 na úmysl dárce

Hodějice

17,00 mše sv. s udílením svátosti nemocných

Slavkov

18,00

Slavkov

mše sv. s udílením svátosti nemocných
za + manžela a obrácení rodiny k Bohu 19,00biřmování

7,30 za farní společenství

8,30 za + Josefa a Jindřicha Kotvrdovy
Slavkov
Němčany 9,45 mše sv.
Hodějice 11,00 mše sv.
Heršpice 11,00 mše sv.
18,00 za živou a + rodinu Mlčochovu a Vyvialovu
Slavkov

Dnes o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně, slavíme patrocinium - zasvěcení našeho farního kostela. Můžeme
získat plnomocné odpustky, nyní se pomodlíme na úmysl papeže Pod ochranu Tvou .…..
Dnešní den se dožívá emeritní papež Benedikt XVI. 90. let. Vyprošujeme mu Boží požehnání a zdraví do
dalších let plodné služby církvi. (Misijní kříž, křížová cesta, klekátko, odpověď na náš dopis).
Poděkování za sbírky při velikonočních bohoslužbách na naše kostely, ve Slavkově na úpravu rozhlasu.
Poděkování vám všem, kteří jste se podíleli na velikonoční liturgii ve farním kostele i ve všech našich kostelích
zpěvem, hudbou, ministrováním, výzdobou a přípravami. Děkujeme sboru Collegium musicale bonum.
Velikonoční požehnání Svatého otce můžeme přijmout dnes ve 12.00 při televizním přenosu.
Eucharistická adorace bude dnes od 19.00 v kostele. Farní kavárna dnes nebude.
Mše sv. o velikonočním pondělí ve Slavkově bude pouze ráno již v 7.30 hodin.
Využijte společné udělování svátosti nemocných v tomto týdnu v kostele. Podmínkou je velikonoční zpověď.
V sobotu bude večer chval v klášterní kapli v 19,00.
Papírové postní pokladničky můžete přinést příští neděli na stolek s obětními dary.
Jsme také zváni v tomto týdnu k modlitbě novény k Božímu milosrdenství.
Zvažujeme s farní radou uspořádání kurzu Alfa pro hledající ve víře k poznání křesťanství. Zájemci o pomoc
v týmu se mohou účastnit přípravy na Hostýně, je třeba se brzy nahlásit. Informace u o. Milana.
Letos budeme pořádat Noc kostelů. Zveme zájemce do akčního týmu i do pořadatelské služby. Vše záleží na nás,
s jakým zájmem se zapojíme. Na lavici je rozpis služeb, prosíme, zapište se co nejdříve.
Aby toho nebylo málo, prosíme o pomoc Ukliďme kostel – ukliďme faru – v sobotu 22. dubna úklid okolo
kostela a fary (okna, půda, sklep).
Od Velikonoc na farním webu s novými odkazy. Nové Banery vás zvou k sledování filmů na farním yutube,
fotografií ve Fotogalerii, televize NOE, k denní modlitbě církve nebo k promluvám papeže Františka.
Nyní vám budou požehnány velikonoční pokrmy. K zasvěcení našeho farního kostela i celé farnosti Vzkříšení
Páně, zazpíváme Te Deum a přijmeme svátostné požehnání. (Přání k velikonočním svátkům)
________________________________________________

P. Milan Vavro, farář a děkan ve Slavkově u Brna, Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna,
tel. 544 221 587, mobil 604 280 160, e-mail: rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

