Pořad bohoslužeb 24. – 31. 10. 2021
24. 10.
30. neděle
v mezidobí
DEN MODLITEB
ZA MISIE
Misál 877

Slavkov

9.00 na poděkování za 25 let společenství Vrba (křestní neděle)

Nížkovice

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

25. 10. pondělí
26. 10. úterý
27. 10. středa
28. 10. čtvrtek
Svátek sv. Šimona
a Judy
29. 10. pátek
Bl. Marie Restituty
Kafkové
30. 10. sobota

31. 10.
VÝROČÍ
POSVĚCENÍ
KOSTELA

Němčany 15.30 pohřeb pana Láníčka
18.00 mše sv. pro děti a školáky - za živou a + rodinu
Slavkov
Schwecovu a Bayerovu a na úmysl dárce

mše sv. pro děti a mládež
Němčany 18.00 za Františka Gajdoše a manželku

Heršpice

17.00 mše sv.

Hodějice
Slavkov

17.00 za rodiče Kroupovy a Kočičkovy
18.00 za dceru Marii, její rodinu a dvo.

Slavkov
Slavkov
Nížkovice

7.30 za farní společenství

9.00 za Jana Knotka a rodiče
9.30 mše sv.
za Dobromilu a Jana Pavézkovy, dceru Marii a dvoje
Němčany 9.30 rodiče
za Romana a Jaromíry Floriánovy a rodinu
Hodějice 11.00 Floriánovu
Heršpice 11.00 za rodiny Jakuba Zástřeška a Jana Přerovského
18.00 za těžce nemocnou Lenku a její rodinu
Slavkov
19.00 – 20.00 Eucharistická adorace
Slavkov

Poděkování za sbírku na misie.
Svátost smíření: ve Slavkově v úterý 19.00 – 20.00 (o. Milan) a před každou mší svatou.
Hygienické pokyny od pondělí 25. října: povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech,
kromě celebranta, kazatele, lektorů a zpěváků na kůru po dobu zpěvu.
Svátost pomazání nemocných: udělování při mši svaté ve středu 27. 10. v Němčanech, ve
čtvrtek 28. 10. v Heršpicích, v pátek 29. 10. v Hodějicích a ve Slavkově).
Získání plnomocných odpustků pro duše v očistci: od 25. října do 8. listopadu při návštěvě
hřbitovů (svátost smíření v okruhu těchto dní, v den získání odpustků sv. přijímání, modlitba za
zemřelé na hřbitově a jakákoliv modlitba na úmysl sv. Otce).
Večer chval s kapelou LightHouse: Bučovice, Katolický dům v sobotu 30. 11. v 19.00.
Seminář „Rodinná politika v praxi“: pořádá Národní centrum pro rodinu, info na FB farnosti.
Změna letního času: ze soboty na neděli spíme o hodinu déle.
Poděkování: za brigády ministrantům na vyklízení půdy a za dvěma velkým ministrantům za
práce na faře v Nížkovicích, ministranti včerejší brigády dostanou sladkou odměnu v sakristii.
Prosba o brigády: v sobotu 30. 10. od 9.00 na opravě fary v Nížkovicích (hlaste se o. Milanovi).
________________________________________________
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