Pořad bohoslužeb 21. – 28. 4. 2019
Heršpice

21. 4.

Slavkov

Slavnost
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Němčany
PÁNĚ
Zasvěcení farního kostela

Hodějice
Slavkov

22. 4. pondělí
v oktávu velikonočním

Slavkov
Němčany
Heršpice
Hodějice

23. 4. úterý
v oktávu velikonočním
24. 4. středa
v oktávu velikonočním
25. 4. čtvrtek
26. 4. pátek
v oktávu velikonočním
27. 4. sobota
v oktávu velikonočním
28. 4.
2. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
Neděle Božího
milosrdenství

Slavkov
Heršpice

11,00 za rodiny Jakuba Zástřeška a Jana Přerovského
(o. biskup) za farní společenství
9,00
(o. M.) 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.
7,30 za farní společenství (ST)
7,30 za Danu a Vladimíra Pavézkovy a rodiče
11,00 mše sv.
9,00 mše sv.
mše sv. pro děti - v kostele
18,00
za + manžela a obrácení rodiny k Bohu
mše s udílením svátosti nemocných - na poděkování
17,00
za 49 let společného života, za Boží pomoc a ochranu
nebude

Hodějice

17,00 mše s udílením svátosti nemocných

Slavkov

18,00

Slavkov

mše s udílením svátosti nemocných
za + Boženu a Jana Galatovy, rodiče, syna a dceru

7,30 za donátory mešních fundací (ST)

7,30 za Jana Kučeru, rodiče a sestru
Heršpice
9,00 za Pavlu Schneiderovu
Slavkov
Němčany 11,00 za Stanislava Rolka, manželku, syna a dvoje rodiče
Hodějice 11,00 mše sv.
18,00 za Jiřího Tesáka a rodiče
Slavkov

Poděkování vám všem, kteří jste se podíleli na velikonoční liturgii ve farním kostele i ve všech našich kostelích
od Květné neděle do dnešního dne - kostelníkům a ministrantům, úklidovým skupinám a zdobení kostelů,
lektorům a akolytům, varhaníkům a varhanicím, a hudebníkům, kteří doprovázeli Triduum ve Slavkově –
schole rodin na Zelený čtvrtek, školským sestrám na Velký pátek a panu sbormistrovi a Pěveckému sboru
Collegium musicale bonum na vigilii a dnes ráno.
Jsme rádi, že jste přijížděli v tyto dny na obřady do našeho farního kostela také z filiálních obcí.
Bylo radostné, že jste na svátky přicházeli rodiny i s dětmi - zvláště děti si zaslouží pochvalu, že byly hodné.
Mše sv. o velikonočním pondělí - Slavkov a Němčany 7.30, Hodějice 9.00, Heršpice 11.00 h.
Velikonoční požehnání Svatého otce můžeme přijmout dnes ve 12.00 při televizním přenosu.
Poděkování za sbírky při velikonočních bohoslužbách na naše kostely.
Svátost pomazání nemocných – v tomto týdnu ve mši svaté, podmínka svátost smíření.
Jsme také zváni v tomto týdnu k modlitbě novény k Božímu milosrdenství.
Národní pochod pro život a rodinu - v Praze v sobotu 27. 4.
Otec Petr Mareček oslaví 25. výročí kněžského svěcení – sobota 27. 4. v 18.00 v Podolí za účasti biskupa
Wasserbauera. Všichni jste srdečně zváni, kdo by chtěl přispět na dar, do pátku pí Lstibůrkové nebo Hrabovské.
Volby do farních rad začnou příští neděli 28. 4. - informace budou dodány s volebním lístkem.
Žehnání dopravních prostředků (aut, kol) - po mši u každého kostela v neděli 28. 4.
Modlitba za déšť a žehnání zahrad, luk a polí - příští neděli 28. 4. sraz u fary ve Slavkově ve 14.30.
Divadelní kavárna - jednoaktovka A. P. Čechova Námluvy, v restauraci Bonaparte v neděli 28. 4. v 16.00.
Před Velikonocemi byla vymalována farní kaple, sakristie a kancelář. Děkujeme za pomoc s úklidem.
Na závěr postní aktivity „Vy jste moji přátelé“ – dostanete kartičku se Vzkříšeným Kristem.
Večer Eucharistická adorace. Farní kavárna dnes nebude.
Nyní vám budou požehnány velikonoční pokrmy. S otcem biskupem společné foto rodin s dětmi před
kostelem, každý kdo umí psát dostane upomínku – propisku, a kdo neumí psát, bombonek.
(Přání k velikonočním svátkům)
________________________________________________
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