Pořad bohoslužeb 21. – 28. 2. 2021
Slavkov
21. 2. neděle

Slavkov
Slavkov

1. neděle
postní

Slavkov
22. 2. pondělí
23. 2. úterý
Sv. Polykarpa

Slavkov

mše sv. online
za živou a + rodinu Kubínkovu a Stárkovu
10.00 mše sv. pro farnost Křižanovice
9.00

11.00 mše sv. pro Němčany, Hodějice a Heršpice
Ně za Františka a Josefu Kučerovy, rodiče
Rosnerovy a Kučerovy
17.15 křížová cesta
za zdraví duše i těla manžela, dvoje rodiče, prarodiče,
18.00
živou a + rodinu
19.00 – 20.00 Eucharistická adorace
Svátek Stolce sv. Petra
mše sv. online pro děti a školáky
18.00
za živou a +rodinu Szczyglovu a Bodkovu a dar víry

24. 2. středa

Němčany 18.00 za rodinu Procházkovu a Richtrovu

25. 2. čtvrtek

Heršpice

17.00 mše sv.

Hodějice

17.00 mše sv.
17.30 křížová cesta, mše sv. za Marii a Ondřeje
18.00
Novákovy, jejich rodiče a sourozence
7.30 mše sv.
mše sv. online
9.00
za farní společenství
10.00 mše sv. pro farnost Křižanovice

26. 2. pátek
27. 2. sobota

Slavkov
Slavkov
Slavkov

28. 2. neděle
2. neděle
postní

Slavkov
Slavkov
Slavkov

11.00 mše sv. pro Němčany, Hodějice a Heršpice
Ně za Františka Pavézku, manželku a dvoje rodiče
17.15 křížová cesta
18.00 za Boženu Kučerovu, dvoje rodiče a živou a + rodinu
19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

BOHOSLUŽBY S REZERVACÍ: neděle ve Slavkově a všední dny v obcích. V Němčanech
jsou místenky na dveřích kostela, kde si je můžete vzít. Prosíme, ponechte těm, kteří se
nedostanou v neděli na mši do Slavkova. V Hodějicích a Heršpicích je rezervace dohodnutá.
Podávání sv. přijímání: v neděli 10.15 – 10.45 ve farní kapli.
Svátost smíření: Slavkov úterý 18.30 – 19.30 (P. Stanislav) a před každou mší.
Postní inspirace na každý den: pro dospělé, list A 4 k dispozici v kostele.
Sbírka Haléř sv. Petra: v neděli 28. 1. při bohoslužbách.
Postní almužna: sbírka z toho, co si odřekneme do krabiček postniček, které jsou
k rozebrání v kostele na stolku.
Bezlepkové sv. přijímání: stačí požádat v závěru podávání.
Povolání ke kněžství: Milé sestry a bratři, jako každoročně se blíží doba podávání
přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď
na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali
podporovat povolání ke kněžství i k zasvěcenému životu, prosím zvláště o modlitby a příklad
živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo
budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro
školní rok 2021/2022 je možné zaslat poštou k mým rukám do 21. března 2021. Každý den se
za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím. Váš biskup Vojtěch
Informace: www.farnostslavkov.cz www.facebook.com/farnostslavkov
Farní účet: 1561234389/0800.
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