17. neděle v mezidobí
týden 25. 7. – 1. 8. 2021 ve farnosti Pozořice
POŘAD BOHOSLUŽEB:
17. neděle v mezidobí
Ev.: Jan 6,1-15
„Ježíš rozdělil sedícím,
kolik kdo chtěl.“

SVĚTOVÝ DEN
PRARODIČŮ
25. 7. ne A SENIORŮ

8:30 – NA MĚSTEČKU, U ORLOVNY A U POLIKLINIKY:
– 9:15 ŽEHNÁNÍ AUTOMOBILŮ
9:15 za Marii Ondráčkovou a účastníky pohřbu

(Sv. Kryštofa)

10:45 HOLUBICE: za Annu Hanákovu, manžela a celou rodinu

POUŤ
V HOSTĚNICÍCH
(Sv. Anny)

14:00

Sv. Jáchyma a Anny,
26. 7. po rodičů P. Marie pam.

27. 7.

7:30 za farníky

HOSTĚNICE – KŘIŽOVATKA ODB. NA MOKROU:
ŽEHNÁNÍ SOŠKY P. MARIE A PRŮVOD OBCÍ

15:00 HOSTĚNICE - SV. ANNA: za obec Hostěnice
---

---

15:00 HOLUBICE: pohřeb – p. Eugen Koutný
Sv. Gorazda a druhů
út
památka
18:00 za manžele Ticháčkovy a Ondráčkovy, syny a duše v očistci
MC ŠUMICE: za oběti přírodních katastrof,
za pomoc postiženým a za ochranu před přírodními živly
HOLUBICE: MODLITBA ZA OBEC HOLUBICE
19:30
A ZA BOŽÍ OCHRANU PRO CELÝ NÁŠ KRAJ
16:00

28. 7.

st

29. 7.

čt

Sv. Marty
památka

30. 7. pá DEN SV. ZDISLAVY
31. 7.

so

(Porciunkule sv. Františka)

ne

18:00 za Jiřího Preisingera a účastníky pohřbu

Sv. Ignáce z Loyoly,
za Stanislava Zrnečky a účastníky pohřbu
17:15
kněze
památka
a za dvoje rodiče a Jiřího Holešínského
POUŤ NA JEZERÁCH

1. 8.

18:00 HOLUBICE: za Františka Andrysíka a dvoje rodiče

18. neděle v mezidobí
Ev.: Jan 6,24-35

7:30 JEZERA: za obyvatele na Jezerách
9:15 za farníky
10:45 HOLUBICE: za Bohumila Robeše, manželku a duše v očistci

OHLÁŠKY:
-

DĚKUJEME MOC ZA ÚKLID NA FARNÍM DVOŘE – za proběhlou brigádu!
1. SVĚTOVÝ DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ: Pro získání plnomocných odpustků stačí – kromě
3 obvyklých podmínek – také strávit přiměřené množství času návštěvou nebo virtuálním kontaktem se
staršími lidmi v nouzi nebo v obtížné situaci. Odpustky mohou získat také staří lidé, nemocní a všichni,
kdo z vážných důvodů nemohou opustit své domovy a obětují své modlitby, bolesti a utrpení
milosrdnému Bohu duchovně zúčastní oslav tohoto světového dne, zejména papežské liturgie přenášené
médii.

-

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH proběhne již v tomto týdnu!

-

POUŤ DO MARIAZELL: v sobotu 7. 8. – zve cestovní kancelář Hladký – bližší info na nástěnce
SVATEBNÍ OHLÁŠKY: Jan Růžička ze Sivic a Eliška Marková z Tvarožné budou církevně oddáni
v sobotu 7. 8. 2021 v kostele sv. Mikuláše ve Tvarožné. Tímto oznámením se také svěřují do našich
modliteb! Kdo by věděl o nějaké překážce bránící tomuto sňatku, je povinen to oznámit na faře.
DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE: Milí mladí, zveme vás 11. – 15. 8. 2021 na Letní diecézní setkání
mládeže v Brně. Je určeno všem mladým ve věku od 14 do 20 let. Všechny informace naleznete
na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde je i formulář pro přihlášení. Potkejme se osobně v Brně!

-

MODLITBA VĚŘÍCÍCH V DEN PRARODIČŮ A SENIORŮ:
● Prosíme tě, Pane, ať se v církvi každý den uskutečňuje zázrak rozmnožení
chleba života a slova spásy. Ať nikomu nechybí potrava pro tělo a naděje
zrozená z víry. Prosíme též za papeže Františka a za jeho službu.
● Prosíme za nás, za seniory, abychom žili povoláním, kterého se nám dostalo,
s pokorou, jemností a velkorysostí. Kéž nám nikdy nezabrání naše slabosti
v tom, abychom byli silní v lásce, a abychom byli útěchou pro chudé a oporou
pro mladé.
● Prosíme za mladé lidi, kteří zakouší hlad po chlebu a po pokoji v tomto světě.
Kéž se nikdy nedají odradit málem, které mají, ale ať poslouchají Pánovo
pozvání k nasycení ostatních.
● Prosíme za ty z nás, kteří jsou prarodiči. Ať pochopíme, jak moudře
doprovázet své rodiny a jak předávat poklad víry svým vnoučatům a mladším
generacím.
● Prosíme za všechny seniory, kteří jsou sami a touží po něžném objetí. Kéž
nikdo nemusí žít v izolaci. Ať všechny navštíví anděl, aby pocítili, že Pánův
příslib „Jsem vždy s vámi“ je určen pro ně a pro jejich životy.
● Prosíme, aby byl každý nemocný uzdraven a bouře pandemie zmizela. Kéž se
naučíme nenechávat nikoho opuštěného, když čelí náporu zla, a kéž je všem, i
v nejchudších zemích, poskytována potřebná péče.
● Prosíme za to, abychom my všichni, mladí i staří, poznali, že jsme obdrželi
jedno povolání, jednu víru a jeden křest k tomu, abychom zasvětili svůj život
službě pokoji, bratrství a sociálnímu přátelství.
● Prosíme za všechny seniory z našeho společenství, kteří zemřeli v posledních
měsících v důsledku pandemie, a také na ty, na které nikdo nemyslí. Přivítej je
všechny, Pane, ve svém království míru a milosrdenství.

