4. neděle v mezidobí
týden 3. - 10. 2. 2019 v Holubicích
Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava

4. neděle v mezidobí
Neděle
3.2.
(sv. Blažeje, bisk. a muč.)
Pondělí
4.2.
Úterý
sv. Agáty, panny
5.2.
a mučednice
Středa sv. Pavla Mikiho a druhů,
6.2.
mučedníků
Čtvrtek
7.2.
Pátek
8.2.
Sobota
9.2.
Neděle
10.2.

Hod.

Bohoslužby

10:45

Na poděk. za přijatá dobrodiní
+ svatoblažejské požehnání
VRANOV U BRNA: UVEDENÍ NOVÉHO

17:00 GENERÁLNÍHO VIKÁŘE DO ÚŘADU
--17:30

Za rod. Robešovu a Leoše Koukala
/dětská/

15:00

Pohřeb - p. Bohumil Robeš

-----

5. neděle v mezidobí

10:45

Za P. Josefa Dobiáše, bratra, rodiče
a zemř. kněze působící v Holubicích

+ udílení sv. nemocných

Po
mši sv.

PŘÍL. KE SV. SMÍŘENÍ

Ohlášky
Od zítřka má brněnská diecéze nového generálního vikáře. Stane se jím pomocný
brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul. Bude slavnostně uveden do úřadu na Vranově
v klášteře Paulánů zítra (pondělí) 4. února v 17 hod. Na tuto slavnost jsme všichni otcem
biskupem Vojtěchem srdečně zváni!




Dětská mše sv. i ministrantská schůzka (po mši sv.) budou tuto středu!
Sv. pomazání nemocných při mši sv. se bude udělovat příští neděli
(10. února - před svátkem P. Marie Lurdské). Zpovídat bude o. Pavel dle potřeby
po mši sv.
Svátost nemocných může přijmout jen ten, kdo
je vážně nemocný a nebo pokročilého věku – kdo je zkrátka jakkoliv ohrožen
na životě,
- dosáhl základního užívání rozumu,
- může přistupovat ke svátostem (tedy u sezdaných musí jít o církevně platné
manželství),
- není ve stavu těžkého hříchu,
- předem přistoupí ke sv. smíření. Kdo chodí měsíčně ke zpovědi, nemusí se
před udílením svátosti zpovídat. Kdo nebyl u sv. zpovědi déle než 1 měsíc, je
dobré (ale není to nutné) se předem vyzpovídat.
Zájemci o návštěvu vinného sklepa v Čejkovicích, odkud bereme mešní víno,
přihlašujte se u p. Ondráčka. Pojede se v pondělí 18. února.
Farnost Lesná zve na pouť do Mariazell v den státního svátku 8. května 2019.
Bližší informace jsou na nástěnce a ještě budou upřesněny.
-




