1. neděle postní
týden 10. - 17. 3. 2019 ve farnosti Pozořice
POŘAD BOHOSLUŽEB:
9. 3.

so

17:15

za rodiče Kotulanovy, dva syny, živou a zemřelou rodinu
a duše v očistci

7:30 za farníky, zvláště za ženy naší farnosti
1. neděle postní
10. 3. ne Ev.: Lk 4,1-13
Ježíš 40 dní na poušti.

za rodinu Wnetrzákovu a Marčíkovu a Jana Kozáka
+ představení prvokomunikantů
BRNO – PETROV: Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu
10:30
– Jozef Poláček /SIV/, Jana Poláčková /SIV/, Jana Smutná /SIV/
9:15

10:45 HOLUBICE: na daný úmysl + představení prvokomunikantů
14:30 MODLITBA KŘÍŽOVÉ CESTY /ženy/
11. 3. po

18:00 MODLITBA KŘÍŽOVÉ CESTY /Jan Brtník/

12. 3.

út

18:00 za dvoje rodiče, Josefa Pluháčka, živou a zemřelou rodinu

13. 3.

st PAPEŽE FRANTIŠKA

14. 3.

6. VÝROČÍ ZVOLENÍ

čt

17:30 HOLUBICE: na daný úmysl
18:00 za živou a zemřelou rodinu Strakovu
15:00 –
OTEVŘENÝ KOSTEL K SOUKROMÉ MODLITBĚ
– 18:00

15. 3. pá
16. 3.

7:00 za všechny aktivity v naší farnosti

18:00 za Jana a Jiřinu Neužilovy, živou a zemřelou rodinu

so

za rodiče Svobodovy a Muselíkovy, živou a zemřelou rodinu
/slouží děkan o. Jan Nekuda/
na poděk. Bohu za 93 r. života, za zemř. manželku
7:30
Bohuslavu, dcery Janu a Mirku, zetě Fr. a Milana a živ. rod.
křestní bohoslužba – sv. křtu 2 dětí:
8:30
Antonín Barták /SIV/, Tereza Krejčí /HOS/
za farníky + sv. křtu 3 dětí – Laura Mikulová /POZ/,
9:15
Martin Ondráček /POZ/, Tomáš Pelíšek /SIV/

17:15

2. neděle postní
17. 3. ne Ev.: Lk 9,28b-36

Ježíšovo proměnění
na hoře.

10:45 HOLUBICE: na daný úmysl
14:30 MODLITBA KŘÍŽOVÉ CESTY /muži/

OHLÁŠKY:
-

-

-

PROŽÍVÁME POSTNÍ DOBU. Je to období úplného obrácení srdce k Bohu a obnovy křesťanského života.
o V pátky postní doby je kostel otevřený od 15 hod. až do mše sv. V tyto dny je možné před obrazem
ukřižovaného Ježíše získat plnomocné odpustky.
o Skrze papírové postničky chceme pomoci potřebným! Pokud by se na někoho nedostalo, může přispívat
buď přímo v kostele (vzadu uprostřed na sloupech jsou označené modré pokladničky) anebo si
pokladničku můžete vyrobit i sami doma - posloužit může jakákoliv krabička či nádoba. Děti na prvním
stupni si pokladničky vyráběly ve škole.
Děkujeme za včerejší hojnou účast na brigádě na Poustce!
V pátek po mši sv. je další setkání dětí před 1. sv. přijímáním.
Příští neděli bude další měsíční sbírka na opravy v naší farnosti.
Příští neděli (17.3.) od 17 hod. ve zpěvárně bude setkání snoubenců – téma: křesťanský pohled na intimitu
manželů – přednáška z Centra naděje a pomoci – jsou zváni i ostatní zájemci, především manželské páry!
Postní spaní na faře pro 6.-9. třídu bude v pátek 22. března. Zapisujte se na nástěnce!
Slavnostní požehnání opravených křížů v ŠUM se uskuteční v neděli 24.3. od 14:30 hod. Začátek u zvoničky sv.
Jana. U jednotlivých křížů se budeme modlit za různé potřeby současné doby. Jste srdečně zváni na tuto jedinečnou
a neopakovatelnou křížovou cestu!
Farnost Lesná zve také naše farníky na pouť do Mariazell v den státního svátku 8. května 2019. Společná cesta je
již organizačně připravená, informace jsou na nástěnce, bližší info pro zájemce je při přihlášení - můžete se
přihlašovat v sakristii nebo na faře – do konce března.

NOEMOVA ARCHA V NAŠEM KOSTELE
aneb: biblické zvíře tohoto týdne je MOL (Mt 6,20)
ÚKOL NA TENTO TÝDEN: Nedělat dobré skutky pro chválu
V TOMTO TÝDNU TAKÉ PLÁNUJEME:
- MODLITBA SV. RŮŽENCE PŘED KAŽDOU BOHOSLUŽBOU
- STŘEDA 21:00-21:30 V KOSTELE SPOLEČNÁ MODLITBA
ZA NAŠE RODINY A ZA VŠECHNY NEMOCNÉ
- čtvrtek 19:30-21:30 na faře společenství lidí dobré vůle a ochoty k otevřenosti
pro druhé a pro život ve farnosti
- pátek 16:00-17:00 na faře setkání katechumenů
- SOBOTA 18:15-20:30 V KOSTELE TICHÁ ADORACE
o od 19:30 do 20:30 se zvlášť modlíme za farní evangelizační buňky
- sháníme ochotného člověka-údržbáře, který by se podle svých možností
a schopností staral o technický chod farního areálu…
- V sakristii máme několik kancionálů, které se trhají a bylo by potřeba je
pospravit, polepit, eventuálně nově vyvázat. Hledáme ochotného farníka či farnici,
kteří by se toho ujali…
BLÍŽÍ SE:
O letošních Velikonocích budou v naší farnosti pokřtěni 3 dospělí katechumeni.
O 1. neděli postní (10. 3.) byli v brněnské katedrále spolu s ostatními z diecéze přijati otcem
biskupem mezi čekatele křtu. Nyní pokračuje jejich bezprostřední příprava na přijetí
iniciačních svátostí a vstup do Církve. Období „zasvěcování“ má tyto další kroky:
- 1. skrutinium (obřad očišťování)
3. neděle postní (24.3.)
při mši sv. v 9:15 hod.
- Svěření Symbola (Vyznání víry)
pátek po 3. n. p. (29.3.)
při mši sv. v 18 hod.
- 2. skrutinium (obřad očišťování)
4. neděle postní (31.3.)
při mši sv. v 9:15 hod.
- 3. skrutinium (obřad očišťování)
5. neděle postní (7.4.)
při mši sv. v 9:15 hod.
- Svěření Modlitby Páně
pátek po 5. n. p. (12.4.)
při mši sv. v 18 hod.
- Obřad „Efeta“ a volba jména
Bílá sobota (20.4.)
dopoledne
- Přijetí sv. křtu, biřm. a euchar.
Bílá sobota (20.4.)
Velik.vigilie v 21 hod.

Jste srdečně zváni na jakékoliv setkání! Netvoříme ve farnosti uzavřené kluby ani
tajná shromáždění… Přijďte také na faru, kdykoliv budete mít prostě chuť a čas, a
samozřejmě vždycky, když to budete potřebovat! Jsem vám k dispozici k naslouchání,
ke hledání řešení, ke společné modlitbě, k požehnání i ke slavení svátostí! Pokud mě
nezastihnete na faře, můžete volat na tel. číslo 731 402 168, kdy s vámi rád domluvím
vše potřebné!
Váš P. Pavel Lacina, farář
________________________________
Římskokatolická farnost Pozořice
Na Městečku 13
664 07 Pozořice
stránky: www.farnostpozorice.c
tel.: 544 250 229, 731 402 168
email: pozorice@dieceze.cz

