Pořad bohoslužeb 11. – 18. 3. 2018
Slavkov
11. 3.
4. NEDĚLE
POSTNÍ
(růžová)

Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

za Františku Sedláčkovu, manžela a dva syny
mše sv.
křížová cesta
křížová cesta
mše sv.
mše sv.
křížová cesta – povedou manželé – (prosíme manžele, abyste
se dostavili v 17,00 do kaple k převzetí textu zastavení)
18,00 za živou a + rodinu Slováčkovu a Zelených
8,30
9,45
14,00
10,30
11,00
11,00
17,15

12. 3. pondělí
13. 3. úterý
5. výročí zvolení
papeže Františka
14. 3. středa
15. 3. čtvrtek

18,00

Heršpice

17,00 mše sv. (po mši křížová cesta)

Němčany

18,00 mše sv. pro děti a mládež

Slavkov

17,00 mše sv.

Slavkov

17,30 křížová cesta a svátost smíření
18,00 za rodiče Tesákovy a Slováčkovy a živou a + rodinu

Slavkov

Slavkov
18. 3.
5. NEDĚLE
POSTNÍ

7,00 za uzdravení blízké osoby

Hodějice
16. 3. pátek
17. 3. sobota
Sv. Patrika, biskupa

mše sv. pro děti – na poděkování za 70 let života
(přede mší svátost smíření)

Slavkov

Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov

7,30 za uzdravení po těžké operaci
8,30
9,45
14,00
10,30
11,00
11,00
17,15
18,00

za živou a + rodinu
mše sv.
křížová cesta
křížová cesta
mše sv.
mše sv.
křížová cesta – povedou děti a školáci
za Josefa Jelínka a dvoje rodiče

Dnes po ranní mši vám děti a maminky nabídnou za dobrovolný příspěvek koláče a jiné dobroty.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do pečení a také vám všem, kteří si něco koupíte. Celá vybraná částka bude
odeslána Papežskému misijnímu dílu dětí.
Dnes začíná 1. díl Divadelních návratů. Ve farním sále se budou promítat dva přehledové filmy s ukázkami
ze všech her divadla Simsala Bim. Sál se otevírá ve 14.30, začátek v 15.00, později bude vchod uzavřen.
Příležitost ke svátosti smíření bude ve Slavkově také ve středu 19.00 - 20.00, zpovídá o. Milan.
Na závěrečnou večeři kurzu Alfa zveme ty, kdo by chtěli poznat, jak kurz Alfa probíhá a uvažují o účasti v
dalším běhu. Závěrečný večer se koná ve čtvrtek 22. března od 19.00 v Domě sv. Rodiny. Pozvěte své přátele a
známé, nabídněte jim doprovod. Kurz Alfa je určen jednak pro ty, kteří se za křesťany nepovažují, a chtěli by
křesťanství prozkoumat, tak i pro lidi hledající, ale také pro ty, kteří si chtějí upevnit základy své víry. Z důvodu
přípravy večeře je nutné se přihlásit do 18. března u pí Hrabovské osobně nebo telefonicky (725 911 860).
Gregoriánská schola z Brna zazpívá příští neděli při latinské mši sv. ve Slavkově na ranní a v Heršpicích.
Pouť ve Sloupu v Moravském krasu se koná v pátek před Květnou nedělí 23. března dopoledne.
Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže, které proběhne v sobotu 24. března od
8:30 hodin v katedrále v Brně. Na co se můžeš na setkání těšit? Na setkání s Kristem, na osobnější setkání s
otci biskupy, na mladé lidi, jako jsi ty, na setkání nad zajímavými tématy se známými osobnosti. V pátek 23.
března se od 17.30 uskuteční předprogram (mše, křížová cesta, chvály či muzikál). Pozvěte své kamarády.
Eucharistická adorace bude dnes po večerní mši ve farním kostele.
Nyní po mši jste zváni do farní kavárny.
________________________________________________
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