4. neděle velikonoční
týden 12. - 19. 5. 2019 ve farnosti Pozořice
POŘAD BOHOSLUŽEB:
11. 5.

so

17:15
4. neděle velikonoční
Evang.: Jan 10,27-30

12. 5. ne

Já dávám svým ovcím
věčný život.

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

13. 5. po Panny Marie Fatimské

za Jiřího Diváckého, bratra, sestru, živou a zemřelou rodinu
/slouží P. David z Tvarožné/

7:30 za farníky, zvláště za matky naší farnosti
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/
8:30

10:45 HOLUBICE: na daný úmysl
18:00 MÁJOVÁ POBOŽNOST /Aleš Mikula/
19:00

ŽAROŠICE: zahájení poutní sezóny – mše sv.+ korunovační
pobožnost /opat Marián Kosík, OPraem./

14. 5.

Sv. Matěje, apoštola
út
18:00 BOHOSLUŽBA SLOVA + MAR. LITANIE /Josef Prokeš/
svátek

15. 5.

st MEZINÁR. DEN RODINY

---

RANNÍ MŠE SV. NEBUDE!!

18:30 HOLUBICE: na daný úmysl /P. Josef Vlček/

Sv. Jana Nepomuckého,
čt kněze a muč.
svátek 18:00 BOHOSLUŽBA SLOVA + MAR. LITANIE /Josef Železný/
za Bohumila a Cyrilu Smílkovy, syna Václava, živou rodinu
17. 5. pá
18:00
a duše v očistci
za Jana Buchtu, rodiče, živou a zemřelou rodinu
18. 5. so
17:15
/slouží P. Petr Mareček/
za obnovu pravé víry a zbožnosti v českém národě
7:30
5. neděle velikonoční
a za úmysly, které má P. Maria s naším národem
Evang.: Jan 13,31-33a.34-35 9:15 za St. Smutného, m-ku, ž. a z. rodinu + sv. křtu 3 dětí ze
SIV: Sára Chládková, Agáta Kalužová, Elena Kousalová
Nové přikázání vám
19. 5. ne dávám:
Milujte se navzájem.
10:45 HOLUBICE: na daný úmysl
16. 5.

/slouží P. Pavel Kopeček/ 18:00 MÁJOVÁ POBOŽNOST /Mojmír Novotný/

O. Pavel bude od úterý do pátku v mariánské komunitě (Schönstatt) v Rokoli (u Nového Města n.
Metují) a o víkendu ve svém rodišti na svatojánské pouti. V případě potřeby bude na telefonu
a nebo se obracejte na faru do Tvarožné.

OHLÁŠKY:
-

-

Děkujeme všem, kteří jste se jakkoli zapojili do projektu RE-USE na farním dvoře. Aspoň
trošku jsme omezili množství odpadu a nadbytečné výroby nových věcí, což byl hlavní cíl
projektu. A na podporu dětí ze sociálně znevýhodněných rodin se vybralo 3.906,- Kč.
Dnes jste opět srdečně zváni do naší farní kavárny!
Zítra je pouť do Žarošic, odjezd autobusu je vyvěšen na nástěnce.
Výuka náboženství o. Pavla (3., 6. a 4. třída v ŠUM) v tomto týdnu odpadá!
Novéna k P. Marii rozvazující uzly se koná v Holubicích ve dnech 15.-23. května (9 dní)
vždy od 20 hod. Začínáme tuto středu (Mezinárodní den rodiny) hned po mši sv.
V pátek od 17 hod. bude ministrantská schůzka a po mši sv. ministrantský florbal.
V pátek od 19 hod. bude další setkání biřmovanců, tentokrát s Mgr. Jiřím Kohoutkem na téma
MODLITBA. Bude to duchovní příprava na sobotní pouť.

-

-

-

-

-

Farní pouť mládeže do Slavkovic a na Zelenou horu se uskuteční již tuto sobotu!
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.
Diecézní misijní den se koná tuto sobotu v Rousínově. Začátek v 9 hod. v kostele sv. Václava.
V 10 hod. bude mše sv., kterou bude celebrovat o. biskup Vojtěch a doprovodí ji naše po-šukov-ská schola. Srdečně zveme především rodiče s dětmi! Je to jedinečná událost!
Příští neděli bude další sbírka na opravy.

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!
Předběžný program: Odj. v 8 hod., prohlídka studia, mše sv., rozchod na oběd, prohlídka
katedrály a další program dle domluvy. Zapisujte se na nástěnce!
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.
Zprávy z diecézního oběžníku (květen) jsou k přečtení.

NOEMOVA ARCHA V NAŠEM KOSTELE
aneb: biblické zvíře tohoto týdne je ČERV (Jon 4,7)
ÚKOL NA TENTO TÝDEN: Plnit Boží přání.
Radost z Božího milosrdenství.
Římskokatolická farnost Rousínov spolu s DŘ PMD pro brněnskou diecézi
zvou na

Misijní den,
který se bude konat v Rousínově v sobotu 18. 5. 2019
Program:
+ od 9.00 prezence účastníků (kostel sv. Václava)
+ 10.00 mše svatá za účasti otce biskupa Vojtěcha
+ 11.00 přednáška o Ekvádoru
+ 11.30 hry a tvoření při putování
po kontinentech celého světa
+ 14.30 divadlo (spolek D.A.V.A)
+ 15.30 požehnání
+ 16.00 zakončení
Během konání akce bude probíhat misijní jarmark

