3. neděle velikonoční
týden 5. - 12. 5. 2019 ve farnosti Pozořice
POŘAD BOHOSLUŽEB:
17:15 za Annu a Miloslava Tomancovy, živou a zemřelou rodinu
4. 5.

so

20:00 MODLITBA CHVAL PŘI ADORACI
3. neděle velikonoční
Evang.: Jan 21,1-19

5. 5.

ne

Ježíš vzal chléb a dal jim,
stejně i rybu.

7:30 za hasiče
DRUHÁ MŠE SV. V POZ. NEBUDE!!

---

HOLUBICE – KAPLE SV. GOTHARDA:
POUTNÍ MŠE SV.

9:30
Sv. Gotharda, biskupa

ODP. POUŤ DĚTÍ A JEJICH RODIN NA VRANOV

POUŤ V HOLUBICÍCH:
18:00 MÁJOVÁ POBOŽNOST
Sv. Gotharda, biskupa

6. 5.
7. 5.

Sv. Jana Sarkandra,
za děti, které letos poprvé přistoupí ke sv. přijímání,
18:00
kněze a muč. památka
a za jejich rodiny + MÁJOVÁ
za Jana Kalábka, dceru, zetě a dvoje rodiče
18:00
+ MARIÁNSKÁ LITANIE
út
18:40 HOLUBICE: na daný úmysl

po

8. 5.

P. Marie, Prostřednice
st všech milostí

9. 5.

čt

18:00 za rodiče Buchtovy a Koukalovy a zemřelé děti + MÁJOVÁ
za rodiče Preisingerovy, živou a zemřelou rodinu
+ MARIÁNSKÁ LITANIE DĚTÍ
za Jiřího Diváckého, bratra, sestru, živou a zemřelou rodinu
17:15
/slouží P. David z Tvarožné/

10. 5. pá
11. 5.

18:00

so

12. 5. ne

POUŤ DO MARIAZELL

---

4. neděle velikonoční

7:30 za farníky, zvláště za matky naší farnosti

Evang.: Jan 10,27-30

8:30

Já dávám svým ovcím
věčný život.

DEN MODLITEB
ZA POVOLÁNÍ
K DUCH. STAVU
(DEN MATEK)

křestní bohoslužba: sv. křtu 2 dětí – Matouš Pohunek
/POZ/, Lucie Sedláčková /SIV/
za živou a zemřelou rodinu Ratajovu
9:15
+ sv. křtu dítěte – Eliáš Kurowski /Mokrá/
10:45 HOLUBICE: na daný úmysl
18:00 MÁJOVÁ POBOŽNOST

OHLÁŠKY:
-

-

Velké díky všem, kteří se zapojili do letošní Postní almužny! Vybralo se 3.942,- Kč
v 18 postničkách (především od dětí!) + 5.409,- Kč ve dvou pokladničkách na sloupech
v kostele – celkem tedy 9.351,- Kč. O konkrétním využití vybraných prostředků Oblastní
charitou Rajhrad budete informováni.
Farní charita děkuje všem za přinesené oblečení při sbírce minulý týden a za příspěvek
na adopci na dálku - vybralo se 10.650,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši pomoc!
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.

-

-

-

Prožíváme měsíc květen, měsíc zasvěcený Panně Marii. Zveme Vás na májové pobožnosti –
v čase večerních bohoslužeb (nebo hned po nich).
Zítra začíná týden modliteb za duchovní povolání!
Příprava dětí na 1. sv. přijímání bude v pátek po dětské mši sv. ve zpěvárně.
Choralisté z Brna Židenic doprovodí zpěvem liturgii druhé mše sv. příští neděli.
Farní kavárna bude 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.
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 tyto dny ve vyuč. hodinách. Prosíme
o včasné vyplnění a odevzdání opět v náboženství nejp. do konce května. Pro rodiče bud.
prvňáků jsou přihlášky připraveny v kostele.

NOEMOVA ARCHA V NAŠEM KOSTELE
aneb: další světadíl je AMERIKA
ÚKOL NA TENTO TÝDEN: Modlíme se za Ameriku.

„Pán je to!“
(srov. Jan 21,7)

