Pořad bohoslužeb 3. – 10. 3. 2019
Heršpice
Slavkov
Němčany
Hodějice
Slavkov

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

4. 3. pondělí

Němčany

18,00

5. 3. úterý

Slavkov

x

6. 3. středa
POPELEČNÍ
STŘEDA
Den přísného postu

Heršpice
Slavkov

17,00
18,00

7. 3. čtvrtek

Slavkov

3. 3.
8. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Němčany

17,00 mše sv.

Slavkov

17,30 křížová cesta v kostele
18,00 za živou a + rodinu Hoškovu a Novotných

Slavkov

Heršpice
Slavkov
10. 3.
1. NEDĚLE
POSTNÍ

7,00 mše sv. ……………….

Hodějice
8. 3. pátek
9. 3. sobota

18,30

za Františku a Karla Novotných a rodiče
na společné úmysly
za Františka Pavézku, manželku a dvoje rodiče
za manžele Miloslava a Vlastu Hnízdilovy a celou rodinu
za Hynka Tesáka, manželku, živou a + rodinu
mše sv. pro děti a mládež
za Josefa a Aurélii Zástřeškovy, zetě a rodiče
mše sv. pro děti nebude
– sejdeme se všichni na popeleční středu v kostele
mše s udílením popelce – za Stanislava Holomka a dvo
mše sv. s udílením popelce - za farní společenství
mše sv. s udílením popelce
za Rostislava Modřického a dvoje rodiče

Němčany
Hodějice
Slavkov

7,30 za farní společenství
7,30 za Květu a Emila Svobodovy a syna Emila
9,00 za Františka a Marii Večeřovy a živou rodinu
11,00 za Josefa a Marii Procházkovy, Antonii Kladivovu,
rodiče a sourozence
14,00 křížová cesta
10,20 křížová cesta
11,00 mše s udílením popelce – za rod.Vránovu a Němčanskou
17,15 kající bohoslužba ve farní kapli (vysvětlit proč KB)
18,00 za + dceru, 2 rodiče, prarodiče, sestru a živ. a + rodinu

Farní karneval dětí „Tři prasátka“ - dnes v 15,00 v sále Domu Sv. Rodiny. Sebou: masku (také rodiny v
maskách jsou vítány), dárek do tomboly pro dítě, přezůvky, něco malého na zub. Těší se spolčo Ti slušní!
Beseda s paní místostarostkou města a promítnutí krátkého filmu z života farnosti - v pondělí 4. března
v 18.00 ve farním sále.
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 (v Hodějicích popelec v neděli). Velikonoce budou letos 21. dubna.
Svátost smíření ve Slavkově před dobou postní – v úterý zpovídá 19.00 – 20.00 o. Milan, o. Stanislav a o.
Pavel Buchta. Využijte příležitosti k přijetí svátosti smíření k prožití doby postní. Zpovídá se před každou mší.
Aplikaci „Průvodce postem“ - do mobilu či tabletu s operačním systémem Android bude možné vyhledat a
stáhnout zdarma pomocí služby Google Play.
Nájezd na kočárky a invalidní vozíky -před slavkovským kostelem na schodišti ze strany od zámku.
Kurz výroby biblických postaviček v Bučovicích – info na plakátku.
Holubice proti hazardu – aktivita pro zamezení výstavby velké herny na území obce Holubice. Věřící prosí o
modlitbu.
Duchovní obnova pro ženy v sobotu 16. 3.
Vyšel nový Urbánek. Večer Eucharistická adorace. 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

