Pořad bohoslužeb 28. 2. – 7. 3. 2021
Slavkov
28. 2. neděle
2. neděle
postní

Slavkov
Slavkov
Slavkov

mše sv. online
za farní společenství
10.00 mše sv. pro farnost Křižanovice
9.00

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

1. 3. pondělí
mše sv. online pro děti a školáky
za Hynka Tesáka, manželku, živou a + rodinu

2. 3. úterý

Slavkov

3. 3. středa

Němčany 18.00 za Josefa a Aurélii Zástřeškovy, zetě a rodiče

4. 3. čtvrtek

Heršpice

17.00 mše sv.

Hodějice

17.00 mše sv.
17.30 křížová cesta
18.00
mše sv. za rodinu Andrlovu a dvo.
7.00 růženec první soboty
7.30 mše sv. za farní společenství
mše sv. online
9.00
za Vlastu Opletalovu a Ilonku Vystavilovu
10.00 mše sv. pro farnost Křižanovice

5. 3. pátek
První pátek
6. 3. sobota
První sobota

Slavkov
Slavkov
Slavkov

7. 3. neděle

Slavkov
Slavkov

3. neděle
postní

Slavkov

18.00

11.00 mše sv. pro Němčany, Hodějice a Heršpice
Ně za Josefa a Marii Procházkovy, Antonii
Kladivovu, rodiče, sourozence a Olgu Kučerovu
Ho za Annu Dudovu
17.15 křížová cesta
18.00 za rodinu Konečných, sestru Mladu a dvo.
19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

BOHOSLUŽBY S REZERVACÍ: neděle ve Slavkově a všední dny v obcích. V Němčanech jsou
místenky na dveřích kostela.
Platná omezení pro bohoslužby v současné době:
 každý účastník bohoslužby má mít ochranný prostředek na ústa a nos; nově od 1. 3. je nutné
mít respirátor nebo chirurgickou roušku
 počet účastníků 10 % z míst k sezení, rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti
 při vstupu si dezinfikují ruce, nedochází k pozdravení pokoje a k hromadnému zpěvu
 z vesnic můžete přijet (v rámci okresu je možná účast - Covid portál Ministerstva vnitra)
Dodržujme v tomto čase hygienická opatření a chraňme sebe i druhé.
Svátost smíření: Slavkov úterý 18.30 – 19.30 (P. Milan a P. Stanislav) a před mší i v obcích.
Inspirace na postní dobu: Čtyřicetidenní postní výzva, Křížová cesta v kostele, soukromě
doma nebo v přírodě, Postní kapky (farní web), Nedělní videokázání pro děti od P. Romana.
Příprava na první svaté přijímání 2021: online od středy 1. 3. v 19.00, prosíme rodiče, aby
v zákristii vyzvedli dětem učebnice (možno po každé bohoslužbě).
Sbírka Haléř sv. Petra: dnes v neděli 28. 1. při bohoslužbách.
Velikonoční svíce a paškálky: můžete si objednat pod kůrem nebo do 15. března na
telefonním čísle 731 405 544 (Jana Lstibůrková).
Děkujeme: za sbírky, za vaše dary na farnost, za pomoc ve službách v kostele, zvláště varhanické
a doprovodný zpěv, za úklidy kostelů.
Informace: www.farnostslavkov.cz www.facebook.com/farnostslavkov
Farní účet: 1561234389/0800.
________________________________________________

P. Milan Vavro, farář a děkan ve Slavkově u Brna, Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna,
tel. P. Vavro 604 280 160, P. Pacner 737 509 507, e-mail: slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz

