3. neděle velikonoční
týden 5. – 12. 5. 2019 v Holubicích
Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava

Neděle
5.5.
Pondělí
6.5.
Úterý
7.5.
Středa
8.5.
Čtvrtek
9.5.
Pátek
10.5.
Sobota
11.5.

3. neděle velikonoční
Pouť – sv. Gotthard
sv. Jana Sarkandra
kněze a mučedníka

P. Marie, Prostřednice
všech milostí

4. neděle velikonoční
Neděle
Neděle Dobrého Pastýře
12.5.
(DEN MATEK)

Hod.

Bohoslužby

9:30 Za živou a zemřelou rodinu Hrubou
u kaple
a Nohelovu
--18:00
18:40

MÁJOVÁ POBOŽNOST
Za Jana a Marii Černých

---

POUŤ DO MARIAZELL

------10:15
10:45

MÁJOVÁ POBOŽNOST
Za rodiče Buchtovy
a zemřelou rodinu

Ohlášky








Postní almužna vynesla částku 1.766,- Kč v 5 pokladničkách. Výtěžek bude
odevzdán Oblastní charitě Rajhrad a využit na podporu daných úmyslů. Všem
dárcům Pán Bůh zaplať!
Pouť dětí a jejich rodičů na Vranov se uskuteční dnes odpoledne. Setkáme
se ve 14:30 hod. na parkovišti v Útěchově, odkud vyjdeme za zpěvu
kytarových písní a modlitby růžence směrem na Vranov. Tam bude v 16 hod.
v kostele májová pobožnost a poté posezení v duchovním centru. Nápoje
budou na Vranově zajištěny ale občerstvení je třeba si vzít s sebou! Předpokl.
konec bude v 17:30 hod. Pouť bude obětována za děti, které letos poprvé
přijmou P. Ježíše v Eucharistii, ale zvány jsou i ostatní děti i celé rodiny!!
Na Vranově je také možnost zakoupení duchovní literatury.
Zítra začíná týden modliteb za duchovní povolání!
Prožíváme měsíc květen, měsíc zasvěcený Panně Marii. Zveme Vás
na májové pobožnosti – před bohoslužbami.
Příprava dětí na 1. sv. přijímání bude opět v pátek po dětské mši sv.
ve zpěvárně v POZ.
Choralisté z Brna Židenic doprovodí zpěvem liturgii mše sv. příští neděli.








Farní pouť mládeže do Slavkovic a na Zelenou horu se uskuteční v sobotu
18. května. Po cestě navštívíme kostel Božího milosrdenství a zúčastníme se
pak hlavní svatojánské poutě v Santiniho nejznámějším kostele na pomezí
Čech a Moravy. Čeká nás pěší putování krásnou jarní přírodou Vysočiny
a také možnost užít si pouťových atrakcí v rozsahu pražské matějské poutě.
Můžete se přidat kdokoliv, i rodiny s dětmi. Bližší informace a přihlašování
u Andrey Šebelové, tel.: 773 149 644.
Farní den 2019 se uskuteční v sobotu 25. května. Téma: MISIE.
Pozvání pozořické farnosti do televize NOE: Účast na živém vysílání
(přenos polední mše sv.) s prohlídkou studia Telepace v Ostravě se uskuteční
ve středu 12. června. Kapacita je přibližně 20 lidí. Dle zájmu objednáme
společnou dopravu. Zájemci, kontaktujte o. Pavla. Dětem ze školy mohou
rodiče vystavit omluvenky. Nenechme si ujít tuto jedinečnou příležitost!
Přihlášky do náboženství na příští rok dostanu děti v tomto týdnu
ve vyuč. hodinách. Prosíme
o včasné vyplnění a odevzdání opět
v náboženství nejp. do konce května. Pro rodiče bud. prvňáků budou přihlášky
připraveny v kostele.

