Pořad bohoslužeb 31. 3. – 7. 4. 2019
Heršpice
Slavkov
31. 3.
4. NEDĚLE
POSTNÍ
(růžová)

Němčany
Hodějice
Slavkov

1. 4. pondělí

Němčany

2. 4. úterý
Sv. Františka z Pauly

Slavkov

3. 4. středa

Heršpice

4. 4. čtvrtek
Sv. Izidora

Penzion

5. 4. pátek
První pátek
6. 4. sobota
První sobota

Hodějice
Slavkov
Slavkov

Heršpice
Slavkov
7. 4.

Němčany

5. NEDĚLE
POSTNÍ

Hodějice
Slavkov

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 - vedou manželé – (zájemci v 17.00 v kapli)
18,00 za Jiřího Tesáka
mše sv. pro děti a mládež – za Arnošta Kříže, syna a
18,00
dvoje rodiče (přede mší svátost smíření)
mše sv. pro děti – za rodinu Kouřilovu a Tomanovu
18,00
(přede mší svátost smíření děti – o. Stanislav)
za Jana Červinku, Jaroslava Ričánka a rodiče
17,00
(přede mší sv. smíření o. Milan, po mši křížová cesta)
8,00 za farní společenství (M)
17,00 mše sv. (16.30 svátost smíření před Velikonocemi)
17,30
18,00
7,00
7,30
7,30
9,00
11,00
14,00
10,20
11,00
17,15
18,00

křížová cesta a svátost smíření
za Aloisii Hrabovskou, živou a + rodinu, adorace
růženec první soboty
za živou a + rodinu Pokornou a Radima Veselého
za Martina Šujana, manželku, dceru a syna
na společné úmysly
za Marii a Josefa Andrlovy, sourozence a dvoje rodiče
křížová cesta
křížová cesta
za Stanislava a Františku Šafaříkovy a rodinu Drápelovu
křížová cesta - připravují KMŠ, děti a školáci
za farní společenství (ST)

Setkání manželů a rodin s malými dětmi, zvláště nově přistěhovaných, kteří se chtějí spolu sejít, zveme na
první setkání na faru dnes v 15.00.
Divadlelní kavárna - připravily děti naší farnosti, dnes v 16.00 na Bonaparte.
Koncert komorního pěveckého sboru Danielis - dnes v 18.00 v Hodějicích.
Kontejner na starý papír před KMŠ - v pondělí 1. dubna do úterý večer, výtěžek na podporu Marys´Meals.
Přednáška Ludmily Noskové "Josef Flavius a židovská válka" v pondělí 1. dubna v 18.00 ve farním sále.
Svátost smíření ve Slavkově – v úterý 19.00 – 20.00 o. Stanislav. Zpovídá se před každou mší.
Návštěvy nemocných před Velikonocemi – ve čtvrtek Hodějice, Heršpice, Slavkov.
Na závěrečnou večeři kurzu Alfa – ve čtvrtek 4. dubna v 19.00 v DSR, přednáší jáhen Jan Špilar. Zveme ty,
kdo by chtěli poznat kurz Alfa a uvažují o účasti příští rok (přihlásit se do dnešního večera 725 911 860).
Ukliďme svět, ukliďme Česko: zapojení farnosti do úklidu Slavkova – v sobotu v 9.00 před radnicí.
Diecézní setkání rozvedených - v sobotu 6. dubna v Brně.
Velikonoční paškálky - ve farní knihovně.
Hrané pašije ve Žďáru nad Sázavou – úterý 16. dubna, autobus ze Slavkova 17.40, zájemci se zapište.
Pro postní aktivitu „Vy jste moji přátelé“ - dostanete po mši do rodiny kartičku s postavou lotra po pravici.
Bůh miluje každého člověka. Lotr ukřižovaný po Ježíšově pravici dokázal přiznat své hříchy, litovat jich a
poprosit Ježíše za odpuštění. Zkus to také. Předsevzetí: Dokážu se omluvit za to, co jsem udělal. Přiznám si své
chyby, pokusím se odpustit těm, kdo mi ublížili, pomodlím se za své nepřátele.
Večer Eucharistická adorace.
Pozvání na kafíčko do farní kavárny.
________________________________________________

P. Milan Vavro, farář a děkan ve Slavkově u Brna, Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna,
tel. P. Vavro 604 280 160, P. Pacner 737 509 507, e-mail: slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz

