Pořad bohoslužeb 7. – 14. 3. 2021
Slavkov
7. 3. neděle

Slavkov
Slavkov

3. neděle
postní

Slavkov
8. 3. pondělí
Sv. Jana z Boha
9. 3. úterý
Sv. Františky
Římské

Slavkov

mše sv. online
za Vlastu Opletalovu a Ilonku Vystavilovu
10.00 mše sv. pro farnost Křižanovice
9.00

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

mše sv. online pro děti a školáky
18.00 za živou a + rodinu Havranovu, + manžele
Holečkovy a Vnukovy a dvo.

10. 3. středa

Němčany 18.00 za Rostislava Modřického a dvoje rodiče

11. 3. čtvrtek

Heršpice

17.00 mše sv.

Hodějice

17.00 za Miroslava Kočičku
17.30 křížová cesta
18.00
mše sv. za + příbuzné a přátele

12. 3. pátek
13. 3. sobota
8. výročí zvolení
papeže Františka
14. 3. neděle
4. neděle
postní

Slavkov
Slavkov
Slavkov
Slavkov
Slavkov
Slavkov

7.30 za + P. Františka Líznu
9.00 mše sv. online za farní společenství
10.00 mše sv. pro farnost Křižanovice
11.00 mše sv. pro Němčany, Hodějice a Heršpice
Ně za Jiřího Ocáska, sourozence a dvoje rodiče
17.15 křížová cesta
18.00 za manžele Kuklovy
19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

BOHOSLUŽBY S REZERVACÍ: neděle ve Slavkově a ve všední dny v obcích. V Němčanech
jsou místenky na dveřích kostela od nedělního poledne.
Platná omezení pro bohoslužby v současné době: Každý účastník bohoslužby má mít
respirátor nebo chirurgickou roušku (ne látkovou). Z vesnic můžete přijet (v rámci okresu je
možná účast). Arcibiskup Graubner: „Využívejme možnosti účastnit se bohoslužeb i ve všední
dny, modleme se růženec a prosme o přímluvu naše patrony i kandidáty blahořečení, avšak
neobcházejme opatření a nehazardujme s lidskými životy“.
Mše sv. pro slavkovské rodiny s dětmi a školáky: nová možnost v neděli v 10.00 hod.
každý druhý týden od 5. neděle postní, místenky během podávání sv. přijímání v kapli.
Svátost smíření: nebudou společné zpovědní dny, využijte již nyní k velikonoční sv. smíření, ve
Slavkově v úterý 18.30 – 19.30 (P. Stanislav a P. Milan), také před každou mší ve Slavkově i
v obcích.
Podávání sv. přijímání: ve farní kapli 10.15 – 10.45, vchod od věže.
Postní duchovní obnova online: v sobotu 13. 3. od 14.00 do 20.00 na www.live4G.cz.
Duchovní obnova je pro všechny farníky, pořádají brněnští kněží. Odkaz na farním webu.
Velikonoční paškálky: k vyzvednutí i objednání pod kůrem do 15. 3. nebo na mb. 731 405 544.
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

