Pořad bohoslužeb 7. – 14. 4. 2019
Heršpice
Slavkov
7. 4.

Němčany

5. NEDĚLE
POSTNÍ

Hodějice
Slavkov

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

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)
od 17.00 – 19.00 SVÁTOST SMÍŘENÍ před velikonocemi

8. 4. pondělí

Němčany

9. 4. úterý

Slavkov

10. 4. středa

Heršpice

11. 4. čtvrtek
Sv. Stanislava

Slavkov

(P. Pacner, během mše P. Vavro)
18,00 mše sv. pro děti a mládež - za Aloise Jiráčka, manželku a
syna
18,00 mše sv. pro děti – za rodinu Plíškovu a Kohoutkovu
přede mší zpověď pro školáky
16.30 a po mši SVÁTOST SMÍŘENÍ před velikonocemi

Hodějice
12. 4. pátek
Slavkov
13. 4. sobota

14. 4.
KVĚTNÁ
NEDĚLE
15.00 Křížová cesta
na Urbánek

Slavkov

(P. Pacner) po mši + cesta
17,00 za Boženu ??? Lačňákovu, manžela, rodiče a sourozence
mše sv. nebude
16.30 a po mši SVÁTOST SMÍŘENÍ před velikonocemi

17,00
17,30
18,00
7,30

Heršpice

7,30

Slavkov

9,00

Němčany

11,00

Hodějice

14,00
10,20
11,00

Slavkov

18,00

mše sv.
křížová cesta a zpověď
za rodiče Kožíškovy
za farní společenství (ST)
žehnání ratolestí před kostelem
za Zdeňka Buriana, manželku, rodiče a sourozence
žehnání ratolestí u misijního kříže
mše sv. za + rodiče a dcery s rodinami
žehnání ratolestí před kostelem,
mše sv. za Josefa Kovaříka, manželku, bratry a rodiče
křížová cesta
křížová cesta
žehnání ratolestí před kostelem, mše sv.
žehnání ratolestí v kostele
mše sv. za + Rostislava Robeše

Svátost smíření ve Slavkově – v úterý 19.00 – 20.00 o. Severin ze Šaratic. Zpovídá se před každou mší.
Svátost smíření s více zpovědníky bude ve Slavkově za týden v pondělí a v úterý po Květné neděli.
Pouť ve Sloupu v Moravském krasu se koná v pátek dopoledne.
Otec biskup Vojtěch zve vás, mladé lidi na Diecézní setkání mládeže tuto sobotu v 9.00 v Brně. Vlak ze
Slavkova jede v 7,39 h. V pátek od 17:30 bude předprogram: mše svatá, akční hra, hudební vystoupení,
přespání je zajištěno. Podrobnosti a rezervace na dopolední přednášky jsou na webu DCM.
Přihláška na farní tábor je zveřejněna na farním webu ke stažení, odevzdávejte vyplněné kněžím do 5.
května.
Velikonoční paškálky, knihy – nabídka v kostele.
Večer Eucharistická adorace.
Pozvání do farní kavárny.
Pro postní aktivitu „Vy jste moji přátelé“ – kartička s Marií Magdalénou, byla jedna z žen – hříšnic, kterými
zbožní židé opovrhovali. Ježíš jí však pomohl se od hříchů osvobodit. Otevřela se Boží lásce a změnila svůj
život. Byla s Ježíšem v době, kdy umíral na kříži. Předsevzetí: Mladí: To, co dělám, udělám pořádně. Dospělí:
Budu ve své modlitbě více děkovat Bohu a říkat mu, že ho mám rád.
________________________________________________
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