Pořad bohoslužeb 17. – 24. 10. 2021
Slavkov

9.00 za + syna, rodiče a prarodiče, živou a + rodinu

Nížkovice
17. 10.
29. neděle
v mezidobí

9.30 mše sv.
za Josefa a Aloisii Pavézkovy, dvoje rodiče, zetě a
Němčany 9.30 vnuka
Hodějice 11.00 za Jaroslava Bílka, bratra a rodiče
Heršpice 11.00 za Františka Jeřábka a živou a + rodinu
18.00 za rodinu Hrozkovu
Slavkov
19.00 – 20.00 Eucharistická adorace
Slavkov

18. 10. pondělí
Svátek sv. Lukáše
19. 10. úterý
20. 10. středa

Slavkov

18.00

Němčany 18.00

21. 10. čtvrtek
Bl. Karla Rakouského

Heršpice

17.00

22. 10. pátek
Sv. Jana Pavla II.

Hodějice
Slavkov

17.00
18.00

23. 10. sobota

Slavkov

Sv. Jana Kapistránského

24. 10.
30. neděle
v mezidobí
DEN MODLITEB
ZA MISIE

mše sv. pro děti a školáky
na úmysl dárce
mše sv. pro děti a mládež - za Marii a Stanislava
Hromkovy, dceru, zetě a vnuka Vojtěcha
za obrácení a spásu rodiny, nová kněžská a řeholní
povolání a dvo.
za rodinu Kocmanovu a Šimoníkovu
na poděkování za 55 let společného života a za živou
a + rodinu

7.30 za farní společenství

Slavkov
Nížkovice

9.00 na poděkování za 25 let společenství Vrba (křestní neděle)
9.30 mše sv.
za Vladimíra Zemana, rodiče, bratra a živou a
Němčany 9.30 zemřelou rodinu
Hodějice 11.00 za Oldřicha Kohoutka, dvoje rodiče a celou rodinu
Heršpice 11.00 za rodinu Pilátovu
za živou a + rodinu Přerovskou, Červinkovu a
18.00
Slavkov
Moudrou
19.00 – 20.00 Eucharistická adorace
Slavkov

Svátost smíření: ve Slavkově v úterý 19.00 – 20.00 (o. Stanislav) a před každou mší svatou.
Příprava na biřmování: v pátek začala příprava pro mládež od 1. roč. střední školy, ještě je
možné se přidat, setkání budou jednou za 14 dní v pátek v 19.30, příští příprava v pátek 22. 10.
Kdo z dospělých by měl zájem o svátost biřmování, příprava začne v lednu 2022.
Sbírka na misie: příští neděli 24. 10.
Svátost pomazání nemocných: udělování při mši svaté v dalším týdnu po 24. 10. (ve středu
27. 10. v Němčanech, ve čtvrtek 28. 10. v Heršpicích, v pátek 29. 10. v Hodějicích a ve Slavkově).
Brigáda na vyklízení půdy fary: prosíme větší ministranty v sobotu 23. 10. od 9.00,
potřebujeme vozík za auto k odvozu do Respona.
Oprava fary v Nížkovicích: prosíme muže o pomoc na výkopu v chodbě, brigáda v sobotu 23.
10. 13.00 – 16.00, hlaste se o. Milanovi. Děkujeme mužům a ministrantům za práci o minulých
sobotách.
Ztráty-nálezy z tábora: u vchodu do kaple ve Slavkově.

________________________________________________

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

