Pořad bohoslužeb 9. – 16. 5. 2021
9. 5.
6. neděle
velikonoční
Den modliteb
za pronásledované
křesťany
Den matek

Heršpice

8.00 mše sv.

8.30 za farní společenství
Slavkov
9.30 za živou a + rodinu Matochovu a Vlastu Franclovu
Slavkov
Hodějice 11.00 za hasiče z Hodějic
Němčany 11.00 za Bernarda Pavézku, syna Zdeňka a dvoje rodiče
19.00 – 20.00 Eucharistická adorace)
Slavkov

10. 5. pondělí
mše sv. pro děti a školáky
za živou a + rodinu Šujanovu
mše sv. pro děti a mládež (17,30 růženec)
Němčany 18.00 za rodiče Svěcených a sourozence

Slavkov

18.00

Heršpice
Slavkov

17.00 mše sv. (16,30 růženec)
18.00 za farní společenství

14. 5. pátek

Hodějice

Svátek sv. Matěje

Slavkov

17.00 mše sv. (16,30 růženec)
mše sv. pro mládež (17,30 růženec)
18.00 za rodiče Vladimíra a Marii Přerovských, sestru
Martinu a syna Lukáše

15. 5. sobota

Slavkov

11. 5. úterý
12. 5. středa
Sv. Pankráce
13. 5. čtvrtek
Slavnost
Nanebevstoupení
Páně

16. 5.
7. neděle
velikonoční

7.30 za zdraví matky a nenarozeného dítěte

Heršpice 8.00 mše sv.
8.30 za farní společenství
Slavkov
9.30 mše sv. ……………………
Slavkov
Hodějice 11.00 mše sv.
Němčany 11.00 za Stanislava Kovaříka, rodiče a dva bratry
19.00 – 20.00 Eucharistická adorace)
Slavkov

INFORMACE K OBNOVENÍ BOHOSLUŽEB:
Můžeme se již účastnit každou neděli mše svaté: Slavkov 8.30 a 9.30 (večerní nebude), Heršpice
8.00, Němčany 11.00 a Hodějice 11.00.
Prosíme farníky ve Slavkově, aby přicházeli na nedělní mši sv. ve stejný čas (8.30 nebo 9.30) a
vytvořili tak dvě stálé skupiny.
Prosíme, dodržujte rozestupy 2 m.
Účast na mši sv. je bez místenek.
Online přenos mše svaté: v neděli v 8.30 hodin.
Svátost smíření: v úterý ve Slavkově 19.00 – 20.00 (o. Stanislav) a před každou mší sv.
Modlitba růžence: Svatý otec František vyzývá v květnu k modlitbě růžence – zveme
k modlitbě před mší sv. na obcích, ve Slavkově v pátek v 17.30 a v neděli v 8.00.
Májové pobožnosti: po mši sv. ve všední den krátká májová pobožnost.
Svatodušní vigilie: za dva týdny vrcholí velikonoce, zveme na vigilii ve Slavkově v sobotu 22.
5. ve 21.00.
Přihlašování na farní tábory: proběhne elektronicky na farních stránkách v neděli 16. května
2021 (tábor v Rakovci od 20.00, tábor v Nížkovicích od 20.30, odkaz bude umístěn později).
(Přání ke svátku matek).
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