Pořad bohoslužeb 11. – 18. 2. 2018
za Vladimíra Tesaře a živou rodinu
mše sv.
mše sv.
mše sv.
poutní pobožnost za nemocné a duchovní povolání
za Marii Hoškovu, manžela, živou a + rodinu

Slavkov
Němčany
Hodějice
Heršpice
Lutršték
Slavkov

8,30
9,45
11,00
11,00
14,00
18,00

12. 2. pondělí

Slavkov

13. 2. úterý

Slavkov

14. 2. středa
POPELEČNÍ
STŘEDA
Den přísného postu

Slavkov
Heršpice
Hodějice
Němčany

18,00 za úspěšné provedení operace
mše sv. pro děti ve vytápěné kapli – za Antonína
18,00
Jedličku a manželku (přede mší zpověď pro školní děti)
18,00 mše sv. s udílením popelce - za farní společenství
17,00 mše sv. s udílením popelce
17,00 mše sv. s udílením popelce
18,00 mše sv. s udílením popelce

15. 2. čtvrtek

Slavkov

11. 2.
6. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
SVĚTOVÝ DEN
NEMOCNÝCH

7,00 za předčasně narozené dítě Františka

Hodějice

17,00 mše sv.

Slavkov

18,00

16. 2. pátek
17. 2. sobota

18. 2.
1. NEDĚLE
POSTNÍ

Slavkov

na poděkování za přijatá dobrodiní a za šťastnou hodinu
smrti

7,30 mše sv. …………………….

8,30 za Vladimíra Hoška
Slavkov
Němčany 9,45 mše sv.
Hodějice 11,00 mše sv.
Heršpice 11,00 mše sv.

Slavkov

17,15 křížová cesta – vede společenství mladých rodin
18,00 za živou a + rodinu Polanských a Kohoutkovu

Ve středu začne doba postní, která připravuje věřící na slavení velikonočního tajemství. Pokáním se
připravujeme na obnovu našeho křestního vyznání horlivějším nasloucháním Božímu slovu a modlitbou.
Popeleční středa je dnem přísného postu. Každý věřící starší 14 let je tento den vázán postem od masa,
(samozřejmě se do postu od masa zapojují i děti), a všichni od 18 do 60 let mají půst újmy (tzn. najíst se dosyta
pouze jednou, jindy se najíst méně). K zahájení postní doby patří také účast na mši svaté na popeleční středu,
při které se bude udělovat popelec. Velikonoce budou letos 1. dubna.
V kostele je k dispozici zdarma Průvodce postní dobou s myšlenkou na den, tak si je rozeberte.
Křížové cesty v postě budou bývat ve Slavkově každou neděli v 17.15 a v pátek v 17,30 h, v Němčanech
v neděli ve 14,00 h a v Hodějicích přede mší sv. v 10,20 h.
Lurdská pouť na Lutrštéku za nemocné a za duchovní povolání se koná dnes ve 14,00 hodin – bude růženec
a mariánská pobožnost.
Rodiny s dětmi zveme na farní karneval, který se uskuteční dnes v 15,00 v sále Domu Sv. Rodiny. Sebou:
masku (také rodiny v maskách jsou vítány), dárek do tomboly pro dítě, přezůvky a něco malého do společného
občerstvení. Na setkání s Vámi se těší pořadatelé, naše mládež z 8. a 9. třídy.
Všechny manžele a snoubence zveme na přednášku Moravskoslezské křesťanské akademie „Jsme jedno
a není nám to jedno“. Na téma o manželství přednáší v rámci Národního týdne manželství kadeřník a jáhen
Jan Špilar, zítra v pondělí 12. února v 19.00 ve slavkovském kině Jas.
Příležitost ke svátosti smíření bude ve Slavkově ve středu od 19,00 do 20.00, zpovídá o. Milan.
Dívky jsou zvány na Duchovní obnovu pro dívky od 15-30 let v Domě sv. Rodiny od pátku do soboty 16. 17. února. Využijte této příležitosti před postní dobou. Nahlaste se do 14. 2. u sester.
Na Večer chval se žďárskou chválovou kapelou El Worship jste zváni do Bučovic v pátek od 19.30 hodin.
Bohoslužba východní liturgie se staroslověnskými zpěvy bude ve Slavkově na Špitálce v sobotu v 16.00.
Eucharistická adorace bude dnes po večerní mši ve farním kostele.
Farní kavárna dnes nebude.
________________________________________________

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

