Pořad bohoslužeb 14. – 21. 4. 2019
14. 4.
KVĚTNÁ
NEDĚLE
15.00 Křížová cesta
na Urbánek

Heršpice
Slavkov
Němčany
Hodějice
Slavkov

15. 4. pondělí

Slavkov

16. 4. úterý

Slavkov

7,30
9,00
11,00
14,00
11,00
18,00

za Zdeňka Buriana, manželku, rodiče a sourozence
mše sv. za + rodiče a dcery s rodinami
mše sv. za Josefa Kovaříka, manželku, bratry a rodiče
křížová cesta
mše sv.
mše sv. za + Rostislava Robeše
17.00 – 19.00 Svátost smíření před velikonocemi
(Fránek, Kohoutek, Pacner, Slavíček, Vavro, Wasowicz)

17.00 – 19.00 Svátost smíření před velikonocemi
(Buchta, Pacner, Severin, Sovadina, Vavro)

16.30 – 17.00 Svátost smíření pro děti

17. 4. středa
18. 4.
Zelený čtvrtek
19. 4.
Velký pátek
Den přísného postu
od masa a újmy
20. 4.
Bílá sobota
21. 4.

Slavkov

Mše sv. na památku poslední večeře Páně
18,00 za farní společenství
po mši společná adorace (kaple otevřena do 22.00)

Slavkov

8,00
8,00
15,00
20,00

Slavkov

Heršpice
Slavkov

Slavnost
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Němčany
PÁNĚ

Hodějice
Zasvěcení farního kostela Slavkov

Adorace v kapli do 22.00
Ranní chvály, 12.00 polední modlitba
Velkopáteční obřady s uctíváním sv. kříže
Křížová cesta městem Slavkovem

8,00 Adorace u Božího hrobu do 16.00
8,00 Ranní chvály, 12.00 polední modlitba
20,30 Vigilie Vzkříšení Páně s obnovou křtu
za donátory mešních fundací
11,00 za rodiny Jakuba Zástřeška a Jana Přerovského
9,00 za živou a + rodinu Andrlovu a Markovu
za Josefa Andrlu, manželku, syna, vnuka Zdeňka,
11,00
pravnuka Vojtěcha a dvoje rodiče
11,00 mše sv.
18,00 za dvoje rodiče a dvo.

Dnes se koná křížová cesta na Urbánek v 15,00. Máme krásnou křížovou cestu, která nás zve k modlitbě
v přírodě. Zveme všechny, zvláště rodiny s dětmi a mládež.
Od Zeleného čtvrtku do sobotní vigilie Vzkříšení Páně prožíváme s celou církví události Ježíšova života,
skrze které nám přinesl spásu. I když to nejsou dny zasvěcených svátků, patří k dobrému prožití účast na
večerních bohoslužbách. Přijďte do farního kostela i z okolních obcí.
Svátost smíření před velikonocemi - ve Slavkově v pondělí a v úterý, od 17.00 do 19.00 h. Děti v úterý od
16.30 – rodiče připomenou. Každý katolický křesťan je zván minimálně jednou za rok, v době velikonoční,
přistoupit ke svaté zpovědi.
Nácviky ministrantů budou na Zelený čtvrtek v 17,00 hodin, na Velký pátek a Bílou sobotu v 9,00h.
Kaple bude během tridua otevřena k adoraci, prosíme, zapište se na službu – na lavici je rozpis.
Tradiční velkopáteční „Sbírka na Svatou zemi“ od Velkého pátku u Božího hrobu je pro věřící vhodnou
příležitostí, aby se sjednotili s bratry a sestrami ve Svaté zemi a na Blízkém východě.
Denní modlitba církve - na Velký pátek a Bílou sobotu v kapli, ranní chvály 8.00, polední modlitba 12.00.
V neděli o slavnosti Vzkříšení Páně slavíme zasvěcení našeho farního kostela a 230. výročí jeho postavení.
V neděli bude žehnání pokrmů.
Mše svatá v Heršpicích – upozornění – příští neděli na Vzkříšení Páně a též na Velikonoční pondělí v 11.00.
Sbírky při velikonočních bohoslužbách budou na naše kostely.
Obřady v Nížkovicích budou na Zelený čtvrtek v 18.00, na Velký pátek v 18.00 a na Bílou sobotu v 19.30.
Národní pochod pro život a rodinu - v Praze v sobotu 27. 4.
Žehnání dopravních prostředků (aut, kol) po mši u každého kostela v neděli 28. 4.
Duchovní obnova pro holky 4-6 tř. DSR Slavkov 26. - 27. 4.
Večer Eucharistická adorace.
Pro postní aktivitu „Vy jste moji přátelé“ – kartička se Šimonem z Kyrény, který Ježíši pomohl s křížem.
Udělat něco pro druhého, když se ti nechce, to je velká a krásná oběť. Sloužíš tak samotnému Ježíši.
________________________________________________
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