Pořad bohoslužeb 21. – 28. 11. 2021
21. 11.
SLAVNOST
JEŽÍŠE KRISTA
KRÁLE

Slavkov

9.00 za rodiče Kožušníkovy a Hrazdílkovy, živou a + rodinu

Nížkovice

9.30 mše sv.

Němčany

9.30 za Karla Plisku, dvoje rodiče a Marii Střešinkovu

Hodějice

11.00 mše sv. …………………….

Heršpice
Slavkov
Slavkov

11.00 za Vítězslavu Šujanovu a dvo.
18.00 za manžela Klimenta Kohoutka a vnuka Petra
19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Slavkov

mše sv. pro děti a školáky
18.00 za Františka a Emílii Holečkovy, Jana a Žofii
Vnukovy a za živou a + rodinu Havranovu

Němčany

18.00

mše sv. pro děti a mládež – za Štěpána Rybnikáře,
syna Milana, rodiče Kučerovy a Rybnikářovy

Heršpice
Slavkov
Hodějice
Slavkov

17.00
18.00
17.00
18.00

za živé a + členy rodiny Hrazdílkovy a Kolovrátkovy
mše svatá za padlé v bitě u Slavkova
mše sv.
mše sv. ….

22. 11. pondělí
Sv. Cecilie
23. 11. úterý
Sv. Klementa I.
24. 11. středa
Sv. Ondřeje Dung
Laca a druhů
25. 11. čtvrtek
Sv. Kateřiny Alexandrijské

26. 11. pátek
27. 11. sobota
28. 11.
1. neděle adventní
žehnání
adventních věnců

Slavkov

7.30 za farní společenství

Slavkov

9.00

Nížkovice
Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov
Slavkov

9.30
9.30
11.00
11.00
18.00

za + Marii Tesákovu s připomínkou nedožitých 100.
narozenin
mše sv.
za Jaroslavu Vránovu a živou a zemřelou rodinu
za Sylvii a Milana Uhrovy a rodiče Vykouřilovy
za Arnošta Kolovrátka, rodiče a dceru Marcelu
za Jaroslava Chaloupku
19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Svátost smíření: před každou mší sv. a ve Slavkově v úterý 19.00 – 20.00 (o. Milan).
Synodní skupinky: pro zamyšlení nad tématy synodu můžeme ve farnosti vytvářet skupinky ze
společenství, která se schází, nebo pokud nemáte společenství, vytvoříme synodní skupinku.
Zájemci (společenství i jednotlivci) se nahlaste kněžím.
Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova: čtvrtek 25. listopadu v 18.00, následuje Galakoncert
Felixe Slováčka v 19.00 v Historickém sálu na zámku Slavkov, vstup zdarma.
Žehnání adventních věnců: 1. neděli adventní při každé mši svaté.
Adventní průvodce: k dispozici za 10 Kč.
Roráty pro děti i dospělé: každé úterý v Adventu v 7.00 místo večerní mše sv. s průvodem dětí
s lampičkami, také roráty v sobotu v 7.00.
Předvánoční prodej: knih, klášterních produktů a mešního vína bude v otevřeném kostele
v sobotu 4. prosince od 9.00 do 21.00 hodin a v neděli 5. prosince po ranní a večerní bohoslužbě.
Vysílání nedělní mše sv. online: z důvodu zhoršující se epidemické situace jsme obnovili
videopřenosy bohoslužeb z farního kostela v 9.00 prostřednictvím internetu.
KMŠ Karolínka přijme: pracovnici na občasnou výpomoc do kuchyně, jako zástup za nemocné
zaměstnance. Bližší informace u s. Josefy.
Pletení obvazů pro malomocné: do této aktivity se mohou zapojit zručné i méně zručné
pletařky. Bližší informace si přečtěte na dveřích kostela.
Hygienické pokyny: nosit respirátor ve vnitřních prostorech, tedy i při akcích na faře.
________________________________________________

P. Milan Vavro, farář a děkan ve Slavkově u Brna, Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna,
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