22. neděle v mezidobí
týden 1. – 8. 9. 2019 v Holubicích

Pořad bohoslužeb:
Den

Liturgická oslava

Hod.

Bohoslužby

Neděle
1.9.

22. neděle v mezidobí
DEN MODLITEB
ZA PÉČI O STVOŘENÍ

10:45

Za Miluši Frankovu a živou rodinu

Pondělí
2.9.
Úterý
3.9.

--sv. Řehoře Velikého
papeže a učitele církve

PŘÍLEŽITOST KE SV. SMÍŘENÍ
(NEJEN) PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Za Růženu Simerskou a sourozence
18:30
+ žehnání aktovek /dětská/
16:00 – POZOŘICE: PŘÍL. KE SV. SMÍŘENÍ
–18:00
PŘED 1. PÁTKEM
BOHOSLUŽBA SLOVA
18:30
A ADORACE
POZOŘICE: MARIÁNSKÁ
16:30
POBOŽNOST 1. SOBOTY
POZOŘICE:
20:00
MODLITBA CHVAL
Za P. Josefa Dobiáše,
10:45
rodiče a bratra
18:00

Středa
4.9.
Čtvrtek
5.9.
Pátek
6.9.

---

První pátek v měsíci.

Sobota
7.9.

První sobota v měsíci.

Neděle
8.9.

23. neděle v mezidobí

Ohlášky:
 Zítra začíná školní rok. Vyprošujme dary Ducha sv. pro všechny školáky a studenty i učitele
a profesory!
 První ministr. schůzka v tomto školním roce bude ve středu od 17 hod.
 První dětská mše sv. v novém školním roce bude hned tuto středu v 18:30 hod. Dětem
školního věku při ní požehnáme školní aktovky. Už nyní srdečně zveme děti i s jejich
příbuznými! Od 18 hod. bude příl. ke sv. smíření.
 Zveme vás na farní den v Pozořicích, a sice příští neděli (8.9.) na farní zahradě. Připraven je
pestrý program. Zač. v 15 hod. sv. požehnáním ve farním kostele.
 Prosíme rodiče třeťáků o krátké organizační setkání příští neděli (8. září) po mši sv.
v kostele.
 Výuka náboženství ve škole bude i v letošním roce v úterý. Budou opět tři skupiny:
1) 1.+2. třída od 14 hod., 2) 3. třída od 14:45 hod. a 3) 4.+5. třída od 15:30 hod. Vyučovat
bude p. katechetka Štěpánková a výuka začne 17. září.
 Nabízíme účast na národní pouti do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky
České. Pouť se koná ve dnech 11.-13. listopadu 2019 a odkaz na info najdete na plakátě
v kostele i na těchto webových stránkách https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/190215k-vyrocisvatoreceni-anezky-ceske-bude-narodni-pout-do-rima. Cestovní kancelář CK PASTOR, s.r.o.
nabízí dopravu přímo naší farnosti – viz plakát či www.ckpastor.com Přihlašujte se přímo
u CK PASTOR!

