Pořad bohoslužeb 25. 4. – 2. 5. 2021
25. 4.
4. neděle
velikonoční
Den modliteb
za povolání
k duchovnímu stavu

Slavkov

8.00 za živou a + rodinu Hlaváčkovu a Johnovu

Slavkov

ONLINE mše sv.
za živou a +rodinu Matyášovu a dvo.
10.00 mše sv. pro Křižanovice a Rašovice
10.00 – 10.45 podávání sv. přijímání
Ně za Josefa Kovaříka, manželku, bratry a rodiče
11.00
na poděkování za 40 let manželství
za živou a + rodinu Dráždilovu a Rysovu
18.00
(19.00 – 20.00 Eucharistická adorace)

Slavkov

18.00 na úmysl dárce
18.30 – 19.30 svátost smíření (o. M)

Slavkov
Slavkov
Slavkov
Slavkov

9.00

26. 4. pondělí
27. 4. úterý
28. 4. středa
29. 4. čtvrtek
Sv. Kateřiny Sienské
30. 4. pátek
Sv. Zikmunda
1. 5. sobota
Sv. Josefa dělníka
První sobota

Němčany 18.00 zádušní mše sv. za Marii Pavéskovu
Heršpice

17.00 mše sv.

Hodějice

17.00 mše sv.

Slavkov

18.00 za Matyldu Blahákovu

Slavkov

7.00 růženec první soboty
7.30 na poděkování za 80 let života a Boží ochranu

Slavkov

8.00 za farní společenství

2. 5.

Slavkov

5. neděle
velikonoční

Slavkov
Slavkov
Slavkov

ONLINE mše sv.
za + rodiče Kořínkovy, dceru Zdeňku a babičku
10.00 – 10.45 podávání sv. přijímání
11.00 Ně za Jaromíra Kovaříka a živou a + rodinu
mše sv.
18.00
(19.00 – 20.00 Eucharistická adorace)
9.00

Změna nařízení vlády: od 26. dubna se budou moci věřící účastnit bohoslužeb za splnění tří
podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou členů domácnosti a
dezinfekce rukou. Počet tedy není stanoven, avšak je omezen velikostí kostela. Zpívat je možné.
Vzhledem k rozdaným lístkům na příští neděli 2. května ještě zůstanou ohlášené mše sv. ve
Slavkově, pouze nebude mše sv. v 10 hodin. Za týden ohlásíme nový pořad bohoslužeb, kde
počítáme s obnovením mší sv. na vesnicích. Na příští neděli jsou místenky na 8, 9 a 18 h navíc.
Na 11 h můžete přijet z vesnic navíc i bez lístků. Ve všední dny je mše sv. bez omezení.
Online mše sv. v úterý se ruší: zveme děti a školáky do kostela, můžeme přicházet ve větším počtu.
Svátost smíření: v úterý ve Slavkově 18.30 – 19.30 (o. ST) a před každou mší.
Podávání sv. přijímání: ve farní kapli 10.15 – 10.45.
Postní almužna: poděkování oblastní charity farníkům, kteří se zapojili do postní almužny,
částku 5.290 Kč charita použije na pomoc potřebným.
Nová facebooková skupina Mládež děkanství Slavkov u Brna: zveme mládež od 14 let
na 15 setkání s tématy křesťanské víry a ekologie.
Úklid kostela na Lutrštéku: prosíme o pomoc při úklidu po opravách v sobotu 1. 5. od 9.00,
hlaste se ale do čtvrtka u pí. Hromkové a Svobodové.
Modlitba za úrodu: Bože, náš nebeský Otče, tys přikázal člověku, aby obdělával zemi a pečoval o ni; žehnej naší
práci, ať přináší užitek, zažeň škodlivé bouře a krupobití, a dej nám hojnou úrodu a bohatou sklizeň. Bože, tys už při
stvoření světa rozhodl, aby země vydala zeleň a plodiny nejrůznějšího druhu, ty poskytuješ semeno k setí i úrodu.
Dej, ať lidská práce provázena tvým štědrým požehnáním přináší bohaté ovoce a tvůj lid ať tě už tady i na věčnosti
bez ustání chválí za to, že ho zahrnuješ množstvím svých darů. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.
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