Pořad bohoslužeb 10. – 17. 10. 2021
Slavkov

9.00 za + Bohumila Filipa a živou rodinu

Nížkovice
10. 10.
28. neděle
v mezidobí

9.30 mše sv.
za Jana a Josefu Rolkovy, rodiče a Bohumíra Langra
Němčany 9.30 a rodiče
za Miloslavu a Jana Dofkovy, syna Vlastimila a živou
Hodějice 11.00 a + rodinu
Heršpice 11.00 za + Stanislava Drápala a živou rodinu
18.00 za Jaroslava Zvonka
Slavkov
19.00 – 20.00 Eucharistická adorace
Slavkov

11. 10. pondělí
Sv. Jana XXIII.
12. 10. úterý
Sv. Radima

Slavkov

13. 10. středa

Němčany

mše sv. pro děti a školáky
na poděkování za 40 let manželství
mše sv. pro děti a mládež
18.00
za Ladislava Jozífka, dvoje rodiče a zetě

14. 10. čtvrtek
Sv. Kalista I.
15. 10. pátek
Sv. Terezie od Ježíše
16. 10. sobota
Sv. Hedviky

Heršpice

17.00 za manžele Kučerovy, syna a dceru

Hodějice
Slavkov

17.00 za rodinu Kratochvílovu a Šimoníkovu
18.00 mše sv. ……………………………………..

Slavkov

18.00

7.30 za farní společenství

Sv. Markéty M. Alacoque

Slavkov
Nížkovice
17. 10.
29. neděle
v mezidobí

9.00 za + syna, rodiče a prarodiče, živou a + rodinu
9.30 mše sv.
za Josefa a Aloisii Pavézkovy, dvoje rodiče, zetě a
Němčany 9.30 vnuka
Hodějice 11.00 za Jaroslava Bílka, bratra a rodiče
Heršpice 11.00 za Františka Jeřábka a živou a + rodinu
18.00 za rodinu Hrozkovu
Slavkov
19.00 – 20.00 Eucharistická adorace
Slavkov

Svátost smíření: ve Slavkově v úterý 19.00 – 20.00 (o. Milan) a před každou mší svatou.
Příprava na biřmování: v pátek začala příprava pro mládež od 1. roč. střední školy, ještě je
možné se přidat, setkání budou jednou za 14 dní v pátek v 19.30, příští příprava v pátek 22. 10.
Kdo z dospělých by měl zájem o svátost biřmování, příprava začne v lednu 2022.
Změna bohoslužeb: v Němčanech ve středu v 18.00 a v Heršpicích ve čtvrtek v 17.00.
Loutkové divadlo Dřeváček: Strašlivý holičský příběh, dnes neděle 10. 10. v 16.00 fara Slavkov.
Biblická hodina s o. Stanislavem: úterý 12. 10. v 19.30, fara.
Mariánská pouť Žarošice: středa 13. 10. v 17.30 růženec, příležitost ke svátosti smíření, 18.00
mše svatá s biskupem Pavlem Posádem, autobus v 16.00 od vjezdu na autobusové nádraží.
Oprava fary v Nížkovicích: brigáda v sobotu 16. 10. 13.00 – 15.00, hlaste se o. Milanovi.
Prodej kalendářů: stolní, CM kalendáře na čtení a Evangelium na každý den k zakoupení ve
farní knihovně a na obcích v sakristii (autor podnětů k rozjímání P. Petr Vrbacký).
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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