Pořad bohoslužeb 10. – 17. 1. 2021
Slavkov
10. 1. neděle

9,00 mše sv. online za farní společenství

Slavkov 11.00 mše svatá pro věřící z filiálních obcí:

Svátek
Křtu Páně
končí doba vánoční

Slavkov

Ně za Josefa Hrbka a dvoje rodiče
za Zdeňka a Františku Sedláčkovy, zetě Pavla, dva
syny a dvoje rodiče
Ho za Boženu a Františka Hrabovských a Pavla a
Annu Kolaříkovy
He
19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

11. 1. pondělí
12. 1. úterý

mše sv. online pro děti a školáky
Slavkov 18,00 za + Věru Rysovu a + rodinu Mikšíkovu

13. 1. středa
14. 1. čtvrtek
15. 1. pátek

Slavkov 18,00 za Františku a Zdenka Sedláčkovy, dva syny a zetě

16. 1. sobota

Slavkov
17. 1. neděle

9,00 mše sv. online za farní společenství

Slavkov 11.00 mše svatá pro věřící z filiálních obcí:
Ně za Jaroslava Jáchymiáka, bratra Karla a rodiče
Blaženu a Ludvíka Jáchymiákovy
za Oldřicha Svobodu, sourozence a dvoje rodiče

2. neděle
v mezidobí

Slavkov

Ho na úmysl dárce
He
19.00 – 20.00 Eucharistická adorace

BOHOSLUŽBY V NEDĚLI JSOU S REGISTRAČNÍM LÍSTKEM.
Vydávání registračních lístků: k dispozici v kostele, každý si vezměte pouze jeden lístek.
Mše sv. ve Slavkově pouze pro věřící z filiálních obcí: v neděli v 11.00 hod.
Podávání sv. přijímání: ve Slavkově každou neděli v čase 10.15 – 10.45.
Svátost smíření: Slavkov úterý 18.30 – 19.30 a přede mší u sochy P. Marie za betlémem.
Potvrzení na dar farnosti: kdo potřebuje vystavení potvrzení o daru na snížení základu
daně, dodejte nám údaje – jméno a příjmení, adresa, IČO nebo datum narození (údaje dárců
z minulých let máme).
Tříkrálová sbírka ve Slavkově: koledníci chodit nebudou, sbírka proběhne v neděli 17. a
24. 1. před a po nedělních bohoslužbách nebo ve farní knihovně (farní sbírka při mši tyto
neděle nebude). Kasičky budou také v lékárnách, potravinách Svoboda, masně Bajko a u
Hlásenských a to od úterý 13. do soboty 23. 1. Můžete přispět také bezhotovostně na účet
66008822/0800, variabilní symbol 77706400. Charita všem dárcům děkuje.
Rozpis úklidu 2021 ve Slavkově: na nástěnce.
Farní tábor: termín 5. – 15. 8. 2021 v Rakoveckém údolí.
Všechny důležité informace: www.farnostslavkov.cz www.facebook.com/farnostslavkov
Farní účet: 1561234389/0800.
________________________________________________

P. Milan Vavro, farář a děkan ve Slavkově u Brna, Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna,
tel. P. Vavro 604 280 160, P. Pacner 737 509 507, e-mail: slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz

