Pořad bohoslužeb 16. – 23. 5. 2021
16. 5.
7. neděle
velikonoční

Heršpice

8.00 mše sv.

Slavkov

8.30 za farní společenství
za živou a + rodinu Obdržálkovu, Glozarovu,
9.30
Jonákovu a těžce nemocnou osobu
11.00 mše sv.
11.00 za Stanislava Kovaříka, rodiče a dva bratry
19.00 – 20.00 Eucharistická adorace)

Slavkov
Hodějice
Němčany
Slavkov

17. 5. pondělí
18. 5. úterý
19. 5. středa
20. 5. čtvrtek
Sv. Klementa Marie
Hofbauera
21. 5. pátek
Svátek
Výročí posvěcení
brněnské katedrály
22. 5. sobota
SVATODUŠNÍ
VIGILIE
23. 5.
SLAVNOST
SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO
BOŽÍ HOD
SVATODUŠNÍ

mše sv. pro děti a školáky za nemocné osoby
s prosbou o přímluvu sv. Judy Tadeáše
mše sv. pro děti a mládež (17,30 růženec)
Němčany 18.00 za rodiče Šujanovy, dva syny a Vladislava Jedličku

Slavkov

18.00

Heršpice

17.00 mše sv. za Josefa Stokláska a dvo. (16,30 růženec)

Hodějice

17.00 mše sv. (16,30 růženec)

Slavkov

18.00

mše sv. pro mládež (17,30 růženec)
mše sv. ……………………………

Slavkov

21.00

slavnost světla s žehnáním ohně před kostelem,
bohoslužba slova a mše sv. – za farní společenství

Heršpice 8.00 mše sv.
8.30 na poděkování za 80 let života a za živou a + rodinu
Slavkov
9.30 za členy ansámblu Collegium musicale bonum
Slavkov
Hodějice 11.00 mše sv.
Němčany 11.00 za Ladislava Dembického a rodiče
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. Zveme děti na
dětskou mši a mládež na páteční mši sv. Online přenos: v neděli v 8.30.
Svátost smíření před svatodušními svátky: v úterý ve Slavkově 19.00 – 20.00 (o. Stanislav, o. Milan) a
před každou mší sv.
Svatodušní novéna: po mši sv. ve všední den nebo osobně (texty na internetu).
Svatodušní vigilie: velikonoce vrcholí slavností seslání Ducha Svatého, zveme na vigilii ve Slavkově v
sobotu 22. 5. ve 21.00.
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.
Noc kostelů: v pátek 28. 5. u nás nebude, informace ve zvláštních novinách a na nástěnce.
Přihlašování na farní tábory: proběhne elektronicky na farních stránkách tuto neděli 16. května 2021
(tábor v Rakovci od 20.00, tábor v Nížkovicích od 20.30, objeví se v ten čas zvláštní články). Upozornění:
Tábory budou pouze pro děti naší farnosti, nebo které chodí u nás do náboženství. Tábor Rakoveckém
údolí bude pro děti od dokončené 4. třídy do 9. třídy, Nížkovice 1. - 5. třídy a zdatné předškoláky.
Ohlášení sňatků:
Svátostné manželství uzavřou v sobotu 5. června v 10,30 h v kostele P. Marie na Lutrštéku pan Josef
Borovička, svobodný, katolík z Křenovic a slečna Dominika Bezrouková, svobodná, katolička z Němčan.
Svátostné manželství uzavřou v sobotu 5. června v 11,00 h v kostele sv. Matouše v Heršpicích pan Martin
Bodeček, svobodný, katolík, z Dobročkovic a slečna Martina Bedřichová, svobodná, katolička z Heršpic.
Kdo by věděl překážky sňatku, ať je oznámí na faře. Prosíme o modlitbu za snoubence.
________________________________________________
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