Pořad bohoslužeb 10. – 17. 3. 2019
Heršpice
Slavkov
10. 3.
1. NEDĚLE
POSTNÍ

Němčany
Hodějice
Slavkov

11. 3. pondělí

Němčany

12. 3. úterý

Slavkov

13. 3. středa
6. výročí zvolení
papeže Františka

Heršpice

14. 3. čtvrtek

Slavkov

17,00

na poděkování a za další Boží ochranu
po mši křížová cesta

7,00 mše sv. ……………………….

Hodějice

17,00 za farní společenství (M)

Slavkov

17,30 křížová cesta
18,00 za ……………………………..

15. 3. pátek

16. 3. sobota

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 za rodinu Vránovu a Němčanskou
17,15 kající bohoslužba ve farní kapli
18,00 za + dceru, 2 rodiče, prarodiče, sestru a živ. a + rodinu
mše sv. pro děti a mládež - za Andělu a Jaroslava
18,00
Vymazalovy, Jaroslava Bedáně a rodinu Roháčovu
mše sv. pro děti v kapli – za Františku Sedláčkovu,
18,00
manžela a dva syny (přede mší svátost smíření pro školáky)

Slavkov

Heršpice
Slavkov
17. 3.

Němčany

2. NEDĚLE
POSTNÍ

Hodějice
Slavkov

7,30 za sourozence Dofkovy
7,30
9,00
11,00
14,00
10,20
11,00
17,15
18,00

za rodiny Jakuba Zástřeška a Jana Přerovského
za živou a + rodinu Zelených a Slováčkovu
za Jiřího Ocáska, sourozence a dvoje rodiče
křížová cesta
křížová cesta
za Miloslava Kučeru
kající bohoslužba ve farní kapli
za živou a + rodinu

Svátost smíření ve Slavkově – v úterý zpovídá 19.00 – 20.00 o. Tomáš Fránek. Využijte příležitosti k přijetí
svátosti smíření k prožití doby postní. Zpovídá se před každou mší.
Katecheze pro rodiče v rámci přípravy na 1. sv. přijímání dětí – ve středu v 18.00 na faře.
Duchovní obnova pro ženy – v sobotu 16. 3. v Domě svaté Rodiny s názvem "Modlitba, kterou Bůh slyší". Vede
P. Petr Beneš, počet míst je omezen, přihlašujte se do 13. 3.
Poděkování mládeži za uspořádání karnevalu pro děti.
Nájezd na kočárky a invalidní vozíky – před slavkovským kostelem na schodišti ze strany od zámku.
Stop hazardu v Holubicích – věřící prosí, přidejte se k nám, modlíme se každou středu a sobotu mezi 19 a 20
hodinou tam, kde zrovna jsme. Modlitba má velkou sílu, když se nás modlí hodně za stejnou věc.
Aktivita pro postní období „Vy jste moji přátelé“ - v kostele je umístěna nástěnka s křížem a nápisem „Vy jste
moji přátelé“. Na postavách, které se setkaly s Ježíšem v době jeho umučení a smrti na kříži, si všimneme toho,
jakým způsobem Ježíši prokázaly lásku. Kladné hodnoty, které postavy reprezentují, nám pomohou v následujícím
postním týdnu k plnění postního předsevzetí. Po každé nedělní mši dostanete do rodiny kartičku s předsevzetím,
které se budeme po celý týden snažit plnit. Na kartičce jsou předsevzetí pro různé věkové kategorie, každý si
vybere tu svoji. Obraz kříže na nástěnce budeme dotvářet barevnými květy jako znamení naší týdenní snahy o
splnění předsevzetí.
Večer Eucharistická adorace. Farní kavárna dnes po mši s promítnutím filmu Sarabela.
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