Farní ohlášky 22. – 29. 3. 2020
Mše svaté budou sloužené kněžími soukromě, bez účasti lidu, na úmysly:
za nemocné koronavirem, za zemřelé, za zdravotníky a za odvrácení pandemie,
a na úmysly, které jste si zapsali na určité dny ve všech kostelích:
ne 22. 3.
ne 22. 3.
po 23. 3.
út 24. 3.
st 25. 3.
čt 26. 3.
pá 27. 3.
ne 29. 3.
ne 29. 3.
ne 22. 3.
st 25. 3.
ne 29. 3.
ne 22. 3.
ne 29. 3.
ne 22. 3.
čt 26. 3.
ne 29. 3.

Slavkov:
za živou a + rodinu Bílkovu
za rodinu Gachovu
za živou a + rodinu Kloudovu a Jedličkovu a za šťastné narození dítěte
za živou a + rodinu Kudlovu a duše v očistci
za nenarozené děti a za budoucí matky v tísni
za farní společenství (M)
za rodiče Tesákovy a Slováčkovy a živou a + rodinu
za rodinu Salusovu a Hrdovu
za Jiřího Tesáka
Němčany:
za Františka a Marii Hálovy a dvoje rodiče
za Jiřinu a Františka Bílkovy a dvoje rodiče
za Jiřinu a Jaroslava Vránovy, dvoje rodiče a manžele Polachovy
Hodějice:
za Miloslava Kučeru
za Marii Vránovu a vnuka Tomáše
Heršpice:
za rodinu Zástřeškovu a Hofírkovu
za rodinu Pilátovu, Mertovu, Kubíkovu a dvo.
za Františka a Karla Novotných a rodiče

Svátky v týdnu: středa – slavnost Zvěstování Páně a Den modliteb za úctu
k počatému životu a za nenarozené děti, neděle – 5. postní.
Nemůžeme se sice zúčastnit nedělní bohoslužby, ale přesto jsme zváni,
abychom neděli prožili jako křesťané sledováním bohoslužby ve sdělovacích
prostředcích nebo prožitím vlastní domácí bohoslužby.
Připojme se každý večer ve 20 hodin ke společné modlitbě celého světa za
odvrácení epidemie (Otče náš a Zdrávas Maria, korunku k Božímu milosrdenství,
růženec nebo desátek).
Změna: Kostel ve Slavkově bude otevřen k osobní modlitbě každý den 9,00 –
19,00 v zadní části kostela po kropenky – vstup do lavic nebude možný z hygienických
důvodů.
Změna: Svátost smíření můžete přijmout v případě nutné potřeby na telefonické
požádání v kostele ve Slavkově, v otevřené zpovědnici s izolovanou mřížkou. Čas
zpovědi si dohodněte s námi kněžími.
(o. Milan Vavro 604 280 160, o. Stanislav Pacner 737 509 507).
Milí farníci, modleme se za odvrácení pandemie a dodržujme trpělivě
všechna preventivní opatření.
Přejeme vám požehnanou 4. postní neděli a jsme s vámi spojení modlitbou a při mši
svaté. Pokud budete něco potřebovat, můžete nám zavolat na mobil (o. Milan Vavro
604 280 160, o. Stanislav Pacner 737 509 507).
Vaši kněží o. Milan a o. Stanislav

