Pořad bohoslužeb 2. – 9. 5. 2021
Slavkov
2. 5.
5. neděle
velikonoční

8.00 za farní společenství

ONLINE mše sv.
za + rodiče Kořínkovy, dceru Zdeňku a babičku
10.00 – 10.45 podávání sv. přijímání
Slavkov
11.00 za živou a + rodinu Hrouzkovu
Slavkov
Němčany 11.00 za Jaromíra Kovaříka a živou a + rodinu
za živou a + rodinu Matuštíkovu a vnuka Martínka
18.00 za otce Filipa a na poděk. za přijaté dary a Boží ochranu
Slavkov
(19.00 – 20.00 Eucharistická adorace)

Slavkov

9.00

3. 5. pondělí
Sv. Filipa a Jakuba
apoštolů
4. 5. úterý
5. 5. středa
6. 5. čtvrtek
Sv. Jana Sarkandra
7. 5. pátek
První pátek

mše sv. pro děti a školáky
za živou a + rodinu Rybníkářovu a Kučerovu
mše sv. pro děti a mládež (17,30 růženec)
Němčany 18.00 za účastníky májových pobožností a členy živého
růžence

Slavkov

18.00

Heršpice

17.00 mše sv. (16,30 růženec)

Hodějice

17.00 mše sv. (16,30 růženec)
mše sv. pro mládež (17,30 růženec)
18.00 za nemocné osoby s prosbou o přímluvu sv. Judy
Tadeáše

Slavkov

8. 5. sobota
P. Marie, Prostřednice Slavkov
všech milostí

9. 5.
6. neděle
velikonoční

7.30 mše sv. ………………..

Heršpice 8.00 mše sv.
8.30 ONLINE mše sv. ……………………
Slavkov
9.30 mše sv. ……………………
Slavkov
Hodějice 11.00 za hasiče z Hodějic
Němčany 11.00 za Bernarda Pavézku, syna Zdeňka a dvoje rodiče
19.00 – 20.00 Eucharistická adorace)
Slavkov

INFORMACE K OBNOVENÍ BOHOSLUŽEB
Současná platná omezení bohoslužeb (rozestupy 2 m, dezinfekce rukou a
respirátory) nám umožňují účastnit se každou neděli mše svaté ve svém
kostele. Obnovujeme mše sv. na obcích, zveme vás všechny na nedělní mše svaté,
na bohoslužby pro děti, mládež na páteční mši do Slavkova, ministranty a
ministrantky do služby u oltáře. Společenství, aktivity a náboženství na faře zatím
nemohou být, vyučuje se online. V některých obcích se vyučuje náboženství ve
škole. Příprava dětí na 1. sv. přijímání probíhá s rodiči online a při mši sv. v úterý.
Omezení na přechodnou dobu však od nás vyžadují ochotu přijmout
několik požadavků, které jsme upřesnili po projednání se všemi farními radami:
- účastnit se bohoslužeb již můžete každý v kostele svého bydliště, ze Slavkova,
prosíme, nejezděte na vesnice (kapacita kostelů je omezená)
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- dodržujte rozestupy 2 m (aby se neobsazovaly pouze zadní lavice, jsou ve všech
kostelích zapáskované lavice ob jednu řadu)
- přijměte, prosíme, po dobu omezení mimořádnou změnu času bohoslužeb ve
Slavkově, která je nejvhodnější pro většinu farníků a umožňuje přesun kněží na
další mši sv.
Změna pořadu bohoslužeb ve Slavkově: Budou dvě mše sv. v 8.30 a v 9.30
(rušíme mše sv. v 8.00 a v 18.00, protože podle místenek byl o ně znatelně menší
zájem). Ve Slavkově je dostatek míst, je však třeba se rozdělit na dvě stálé skupiny (8.30
a 9.30), proto je třeba si vyzvednout místenky na tyto dvě mše sv. Prosíme, abyste
místenky na mši sv. v 9.30 nechali spíše rodinám s dětmi. Je možné se účastnit také
v kapli. Na mši v 9.30 je optimální přijít v 9.25. V ostatních kostelích místenky nebudou.
Změna mše svaté v Heršpicích: v neděli v 8.00 hodin.
Změna online přenosu mše svaté: v neděli v 8.30 hodin, v úterý se přenos ruší,
zveme děti a školáky do kostela na mši svatou, které budou doprovázet scholy rodin.
Podávání sv. přijímání: mimořádné podávání sv. přijímání dnes končí.
Svátost smíření: v úterý ve Slavkově 18.30 – 19.30 (o. Milan) a před každou mší
sv.
Modlitba růžence: Svatý otec František vyzývá v květnu k modlitbě růžence –
zveme k modlitbě před mší sv. na obcích, ve Slavkově v pátek v 17,30 a v neděli
v 8.00.
Májové pobožnosti: po mši sv. ve všední den krátká májová pobožnost.
Přihlašování na farní tábory: proběhne elektronicky v neděli 16. května 2021,
na farní tábor v Rakovci od 20.00 hodin a na farní tábor pro menší děti
v Nížkovicích od 20.30 hodin, odkaz bude umístěn na farních stránkách později.
Bohoslužby na Lutrštéku: Vzhledem k probíhajícím úpravám (podlaha a
vchody zákristie, stavba nového oltáře, restaurování původního oltáře a obrazu)
budou zatím mše sv. v dolním kostele. Jakmile budou práce dokončeny, oznámíme
mše sv. na Lutrštéku.
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