Pořad bohoslužeb 17. – 24. 3. 2019
Heršpice
Slavkov

Slavkov

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 (o. Stanislav)
za živou a + rodinu

18. 3. pondělí
Sv. Cyrila
Jeruzalémského

Němčany

18,00

mše sv. pro děti a mládež
za Františka Bílka a dvoje rodiče

19. 3. úterý
Slavnost sv. Josefa

Slavkov

20. 3. středa

Heršpice

21. 3. čtvrtek

Slavkov

7,00 za farní společenství (M)

Hodějice

17,00 mše sv. …………………

Slavkov

17,30 křížová cesta
18,00 za rodinu Olejkovu a Kisovu a za zdraví pro Jaroslava

17. 3.

Němčany

2. NEDĚLE
POSTNÍ

Hodějice

22. 3. pátek

23. 3. sobota

Slavkov

Heršpice
Slavkov
24. 3.

Němčany

3. NEDĚLE
POSTNÍ

Hodějice
Slavkov

mše sv. pro děti v kostele
18,00 za Josefa Jelínka, živou a + rodinu
(přede mší svátost smíření pro školáky)
za Annu Cenkovu, manžela, rodiče a sourozence
17,00
po mši křížová cesta

7,30 za farní společenství (ST)
7,30
9,00
11,00
14,00
10,20
11,00
17,00
18,00

za rodinu Pilátovu, Mertovu, Pivodovu a dvo.
za rodiče Tesákovy a Slováčkovy, živou a + rodinu
za Františka a Marii Hálovy a dvoje rodiče
křížová cesta
křížová cesta
za rodinu Kučerovu a Appelovu
křížovou cestu pro všechny připravuje mládež
za Ilonu Vystavilovu

V pondělí proběhne v naší farnosti výroční vizitace.
Kněz v pohraničí - fotografie a vzpomínky otce Milana na první léta kněžské služby v pohraničí můžete
zhlédnout v pondělí 18. března v 18.00 ve farním sále.
Svátost smíření ve Slavkově – v úterý zpovídá 19.00 – 20.00 o. Milan. Zpovídá se také před každou mší.
Pro postní aktivitu „Vy jste moji přátelé“ - dostanete po mši do rodiny kartičku s postavou sv. Jana s
tématem na tento týden Být přítelem i v nouzi. Jan byl Ježíšův oddaný apoštol, viděl Ježíše nejen plného
slávy na hoře Tábor, ale neopustil jej ani v utrpení na kříži. Také naši bližní potřebují naši podporu ve
svízelné situaci, a my jako křesťané máme mít stále oči otevřené, abychom je viděli a pomohli jim.
Setkání manželů a rodin s malými dětmi, zvláště nově přistěhovaných, kteří se chtějí spolu sejít, zveme
na první setkání na faru v neděli 31. března v 15.00 hodin.
Večer Eucharistická adorace. Na kafíčko do farní kavárny vás dnes zve mládež Ti slušní.
Výroční farní rada v Němčanech bude v pondělí v 19.30 u Svobodů.
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