Pořad bohoslužeb 4. – 11. 4. 2021
4. 4.

Slavkov
Slavkov
Slavkov
Slavkov

8.00 za rodiče Tesákovy a Slováčkovy, živou a + rodinu
9.00 ONLINE mše sv. na společné úmysly

10.00 mše sv. pro Křižanovice a Rašovice
10.00 – 10.45 podávání sv. přijímání v kapli
Slavnost
Ně za Josefa Andrlu, manželku, syna, vnuka
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
11.00 Zdeňka, pravnuka Vojtěcha a dvoje rodiče
PÁNĚ
Slavkov
He za + Martina Šujana, manželku a děti
Zasvěcení farního kostela Slavkov
17.00 mše sv. za uzdravení
18.00 za ž. a + rod. Fojtovu, Zvonkovu a Dagmar Kozmonovu
Slavkov
19.00 – 20.00 Eucharistická adorace
8.00 mše sv. za farní společenství
Slavkov
ONLINE mše sv.
9.00
Slavkov
za živou a + rodinu Kotvrdovu a Filipovu
5. 4.
Slavkov 10.00 mše sv. pro Křižanovice a Rašovice
Velikonoční pondělí Slavkov
10.00 – 10.45 podávání sv. přijímání v kapli
mše sv. pro Němčany, Hodějice a Heršpice
11.00
Slavkov
Ně za Danu a Vladimíra Pavézkovy a rodiče
ONLINE mše sv. pro děti - za živou a + rodinu
6. 4.
18.00
Schwecovu a Bayerovu a na úmysl dárce
Slavkov
Velikonoční úterý
18.30 – 19.30 svátost smíření (o. M)
7. 4.
17.30 – 18.00 svátost smíření (o. M)
Němčany 18.00 za Evu Raichovu a dvoje rodiče
Velikonoční středa
8. 4.
16.30 – 17.00 svátost smíření (o. M)
Heršpice
Velikonoční čtvrtek
17.00 mše sv.
16.30 – 17.00 svátost smíření (o. M)
Hodějice
17.00 mše sv.
9. 4.
Velikonoční pátek
17.30 – 18.00 svátost smíření (o. ST)
Slavkov
18.00 zádušní mše sv. za + Marii Rysovu
10. 4.
7.00 modlitba růžence namísto první soboty
Slavkov
Velikonoční sobota
7.30 mše sv. za dobrodince
8.00 mše sv.
Slavkov
mše sv. online za živou a + rodinu Frydrychovu,
9.00
Slavkov
Škultétyovu a Prášilovu
11. 4.
10.00 mše sv. pro Křižanovice a Rašovice
2. neděle velikonoční Slavkov
10.00 – 10.45 podávání sv. přijímání v kapli
Slavkov
Neděle Božího
Ně za Stanislava Rolka, manželku, syna a 2 rodiče
milosrdenství
11.00 Ho za Františku a Stanislava Šafaříkovy a rodinu
Slavkov
Drápelovu
Slavkov 18.00 mše sv. (19.00 – 20.00 Eucharistická adorace)
BOHOSLUŽBY S REZERVACÍ: neděle a velikonoční pondělí ve Slavkově a ve všední dny
v obcích. Místenky na další dvě neděle budou k dispozici dnes i zítra.
SVÁTOST SMÍŘENÍ: využijte dalších příležitostí k přijetí velikonoční svátosti smíření před každou
mší ve Slavkově i v obcích a v úterý ve Slavkově 18.30 – 19.30 (o. M.).
Podávání sv. přijímání: na Boží Hod a velikonoční pondělí ve farní kapli 10.15 – 10.45.
Žehnání pokrmů: letos v kostele nebude, modlitba je k dispozici v kostele nebo ke stažení na
farním webu, požehná otec nebo matka rodiny.
Poděkování: za velikonoční sbírky na naše kostely, a všem, kteří se podíleli na liturgii.
Pozdrav sestry Gregorie: děkuje za Vaše modlitby, stav se zlepšil, zůstává v nemocnici, ale již
dýchá sama, probíhá rehabilitace, začíná chodit, komunikovat, její pozdrav je na farním webu.
Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021: prosíme, vyplňte kolonku věřící – římskokatolická církev.
Požehnané Velikonoce vám přejí vaši kněží.
________________________________________________
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