Pořad bohoslužeb 25. 10. – 1. 11. 2020
Heršpice
25. 10. neděle
30. neděle v mezidobí

Slavkov

9.00

mše sv. online – za rodinu Schneidarovu,
Mikušovu a Nebojsovu

Němčany
Hodějice

26. 10. pondělí
27. 10. úterý
28. 10. středa
Sv. Šimona a Judy
29. 10. čtvrtek
Bl. Marie Restituty
Kafkové
30. 10. pátek

Slavkov
Němčany

mše sv. online – tématicky pro děti a školáky
18.00 na poděkování za 70 let života a za živou a + rodinu
Martínkovu
za Marii a Stanislava Hromkovy, dceru, zetě a
vnuka Vojtěcha

Heršpice

za Raimunda Hrazdílka, manželku a živé a +
členy rodiny Hrazdílkovy

Hodějice

za dceru Marii a její rodinu

Slavkov

na poděkování za 80 let života

31. 10. sobota
Sv. Wolfganga
Heršpice
1. 11. neděle
Slavnost
Všech svatých

Slavkov
Němčany
Hodějice

za rodiny Jakuba Zástřeška a Jana Přerovského
mše sv. online – za + Marii Kiryčukovu
9.00
za živou a + rodinu Sušilovu a Skřivánkovu
za Vladimíra Zemana, rodiče, bratra a živou a
zemřelou rodinu
za Romana a Jaromíra Floriánovy a rodinu
Floriánovu

Na základě nařízení vlády jsou bohoslužby bez účasti věřících.
Všechny úmysly mší sv. jsou slouženy: v daný den soukromě kněžími ve
Slavkově.
Vysílání bohoslužeb online: na www.farnostslavkov.cz každou neděli v 9.00 a
v úterý v 18.00 pro děti.
Nedělní modlitba v rodině: doporučujeme zvláště s malými dětmi.
Svaté přijímání v neděli: vzhledem k omezení pohybu osob nebude.
Svátost smíření: ve Slavkově v úterý 19.00 – 20.00, zpovídá o. Stanislav.
Modlitba růžence (desátku) v rodinách: doporučují biskupové ve 20.00 za
zastavení epidemie.
Veškeré aktivity na faře zrušeny.
Všechny důležité informace: www.farnostslavkov.cz
www.facebook.com/farnostslavkov
Telefonické spojení na kněze: mobil P. Milan Vavro 604 280 160, P. Stanislav
Pacner 737 509 507.
Milí farníci, denně jsme s vámi spojení modlitbou a při mši svaté. Pokud budete
něco potřebovat, můžete nám zavolat.
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