Pořad bohoslužeb 24. – 31. 3. 2019
Heršpice
Slavkov

Slavkov

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

25. 3. pondělí
Slavnost
Zvěstování Páně

Němčany

18,00

mše sv. pro děti a mládež
za Evu Raichovu a dvoje rodiče

26. 3. úterý

Slavkov

18,00

mše sv. pro děti v kapli – za Hynka Tesáka, manželku a
živou a + rodinu (přede mší zpověď)

27. 3. středa

Heršpice

17,00

mše sv. za Andělu Kyjovskou a Zdenu Spáčilovu
(po mši křížová cesta)

28. 3. čtvrtek

Slavkov

7,00 za Marii Nevídalovu

Hodějice

17,00 mše sv. ……………

24. 3.

Němčany

3. NEDĚLE
POSTNÍ

Hodějice

29. 3. pátek
Slavkov
30. 3. sobota

Slavkov

Heršpice
Slavkov
31. 3.
4. NEDĚLE
POSTNÍ
(růžová)

Němčany
Hodějice
Slavkov

17,30 křížová cesta a svátost smíření
18,00 za živou a + rodinu Palečkovu
7,30 za farní společenství (M)
7,30 za rodinu Zástřeškovu a Hofírkovu a dvo.
9,00 za Pavla Kudlu a živou rodinu
11,00 za Jiřinu a Jaroslava Vránovy, dvoje rodiče a manžele
Polachovy
14,00 křížová cesta
10,20 křížová cesta
11,00 za rodinu Pišteckou a Kratochvílovu
17,15 křížová cesta - připravují manželé (zájemci se přihlaste)
18,00 za Jiřího Tesáka

Dnešní křížovou cestu pro všechny ve Slavkově připravuje mládež. Bude zvláštním způsobem po
stanovištích v kostele, které budeme procházet postupně osobně. Začíná již od 17.00 h.
Svátost smíření ve Slavkově – v úterý zpovídá 19.00 – 20.00 o. Milan. Zpovídá se před každou mší.
Příprava dětí k 1. sv. přijímání bude o víkendu v DSR, začíná v pátek v 17.30.
Postní duchovní obnova s jáhnem Janem Špilarem – v sobotu 30. 3. v Katolickém domě v Bučovicích.
Téma: Jak prohloubit své partnerské a manželské vztahy a jak zvládat výchovu dětí.
Upozornění - ze soboty na neděli se mění čas – spíme o hodinu méně.
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.
Koncert komorního pěveckého sboru Danielis - příští neděli v 18.00 v Hodějicích.
Pozvání na závěrečnou slavnostní večeři Kurzu Alfa – ve čtvrtek 4. 4. v 19.00, přednáší jáhen Jan
Špilar, pozvěte ty, kteří by mohli nastoupit do Alfy příští rok. Je třeba se přihlásit do čtvrtka (kontakt web).
Pro postní aktivitu „Vy jste moji přátelé“ - dostanete po mši do rodiny kartičku s postavou Josefa z
Arimatie a Nikodéma. Patřili mezi farizeje a členy velerady a cítili, že by měli Ježíše následovat a svůj
život změnit. Právě v situaci, která od nás vyžaduje, abychom šli proti proudu, když se chceme zachovat
jako křesťané, se mnohdy ukáže, jak moc je náš postoj důležitý a kolik lidí může ovlivnit k dobrému. Naše
společnost totiž touží po dobru, po lásce, po Bohu. Josef i Nikodém se k Ježíši nebáli přihlásit. Nezůstali
nečinní, a tak přinesli „dobré ovoce“. Neboj se projevit jako křesťan. Nikdy není pozdě na dobrý čin.
Večer Eucharistická adorace. Pozvání na kafíčko do farní kavárny.
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