Pořad bohoslužeb 23. – 30. 1. 2022
23. 1. neděle

Slavkov

9.00 za Leo Pešky a rodiče

Nížkovice

3. v mezidobí

Němčany

NEDĚLE
BOŽÍHO SLOVA

Hodějice

9.30 mše sv.
za Bohumila Krejčíře, rodinu Krejčířovu a
9.30
Šimečkovu
11.00 za uzdravení

Heršpice

11.00 mše sv.

sbírka na Bibli

Slavkov
Slavkov

18.00 za živou a + rodinu Dráždilovu a Rysovu
19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Slavkov

18.00

mše svatá pro děti a školáky
na poděkování za přijaté dary

Němčany

18.00

mše sv. pro děti a mládež
za troje rodiče

Heršpice

17.00 mše sv.

28. 1. pátek
Sv. Tomáše
Akvinského

Hodějice
Slavkov

17.00 mše sv.
18.00 za + manžela, živou rodinu a dvo

29. 1. sobota

Slavkov

24. 1. pondělí

Sv. Františka Saleského

25. 1. úterý
Svátek
Obrácení sv. Pavla
26. 1. středa
Sv. Timoteje a Tita
27. 1. čtvrtek
Sv. Anděly Mericiové

Slavkov
Nížkovice
30. 1. neděle
4. neděle
v mezidobí

Němčany
Hodějice
Heršpice
Slavkov
Slavkov

7.30 za farní společenství
9.00 za Vladimíra Tesaře a živou a + rodinu
9.30 mše sv.
za Viktora Čermáka, jeho syna Radka a rodinu
9.30
Májkovu a Čermákovu
11.00 na úmysl dárce
11.00 mše sv.
za Hermínu a Jana Valehrachovy, dceru Marii a
18.00
živou a + rodinu
19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

Blahopřejeme našemu bývalému faráři P. Stanislavovi Forstovi: ve středu 26. ledna oslaví 70.
narozeniny.
Svátost smíření: ve Slavkově v úterý 19.00 – 20.00 (o. Milan) a před každou mší svatou.
Příprava na biřmování: v pátek v 19.30 na faře.
Výsledek tříkrálové sbírky: Slavkov 206.388 Kč, Němčany 33.808 Kč, Hodějice 39.470 Kč,
Heršpice 32.129 Kč, celkem ve farnosti 311.795 Kč. Biskup Vojtěch a Charita všem koledníkům a
dárcům děkují!
Synoda v naší farnosti: poděkování za účast v synodních skupinkách.
Kurz Alfa: informace o probíhajícím kurzu alfa najdete na farním webu a facebooku.
Formační setkání pro kostelníky a sakristiány online: pořádá ČBK pro ty, kdo slouží jako
kostelníci a sakristiáni, uklízejí kostel a pečují o posvátná roucha a mešní prádlo, ve čtvrtek 27. ledna
ve 20:00 on-line. Smyslem setkání je lépe porozumět liturgickému prostoru a připomenout si
praktické úkoly těch, kdo se starají o kostel a jeho vybavení, a sdílet vlastní zkušenosti ze služby.
Potvrzení na finanční dar: oznamte nám, kdo potřebujete vystavit potvrzení pro snížení daně.
Úklid stromků ve Slavkově: v pondělí od 17.00, prosíme pomocníky, nahlaste se po mši v sakristii.
Modlitba za nového biskupa: Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování nového brněnského
diecézního biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost.
Dej nám takového biskupa, který bude tvým obětavým a věrným služebníkem a bude usilovat o to, co se
ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i celé církve. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.
________________________________________________
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