7. neděle velikonoční
týden 2. - 9. 6. 2019 ve farnosti Pozořice
POŘAD BOHOSLUŽEB:
1. 6.

17:15 za Františka Fialu a živou rodinu

so
7. neděle velikonoční
Evang.: Jan 17,20-26
Ať všichni jsou jedno!

2. 6.

ne DEN MODLITEB ZA

7:30 za dvoje rodiče a jejich sourozence
9:15 za farníky, zvláště za děti naší farnosti /1. sv. přij. – 17 dětí/

SDĚL. PROSTŘEDKY
11:00 HOLUBICE: na daný úmysl /1. sv. přij. – 3 děti/
1.SV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

3. 6.

Sv. Karla Lwangy
po a druhů, muč. památka 18:00 ADORACE /Jan Brtník/

4. 6.

út

18:00 za Stanislava a Annu Filipovy, dceru, syna a dva zetě

Sv. Bonifáce, biskupa
st a mučedníka památka

7:00 za Miloše Ondráčka, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

5. 6.

18:30 HOLUBICE: na daný úmysl
10:00

6. 6.

čt Sv. Norberta, biskupa

16:00 –
– 18:00

7:00
7. 6.

pá První pátek v měsíci.

17:00 –
– 18:00

18:00
21:00
8. 6.

so

KOVALOVICE: za Ludmilu Kotvrdovu, manžela, Jaroslava
Drápala, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
ADORACE A PŘÍLEŽITOST KE SV. ZPOVĚDI
PŘED 1. PÁTKEM /o. Pavel, o. Ondřej z Rousínova/
na smír Božského srdce Pána a na úmysly apoštolátu
modlitby a za duchovní povolání + adorace
PŘÍLEŽITOST KE SV. ZPOVĚDI
(NEJEN) PRO DĚTI A MLÁDEŽ /o. Pavel/
za Ludmilu a Miroslava Kotvrdovy, živou a zemřelou rodinu
a duše v očistci + adorace
SVATODUŠNÍ VIGILIE:
za farníky s prosbou o dary Ducha Svatého pro farnost

CELONOČNÍ ADORACE – za duchovní jednotu v naší farností
SESLÁNÍ DUCHA SV.
Boží hod svatodušní

9. 6.

ne

Ev.: Jan 14,15-16.23b-26
Duch svatý nás naučí
všemu.

Končí doba velikonoční

za zemřelé dárce mešních fundací zřízených před nástupem
komunismu
za živou a zemřelou rodinu Chládkovu, zemřelou rodinu
9:15
Odehnalovu a Kotvrdovu a duše v očistci
7:30

10:45 HOLUBICE: na daný úmysl
14:30

DÍKŮZVDÁNÍ LETOŠNÍCH PRVOKOMUNIKANTŮ A SV.
POŽEH.; POTÉ AGAPÉ DĚTÍ A JEJICH RODIČŮ NA FAŘE

OHLÁŠKY:
-

Národní sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu vynesla částku 43.964,- Kč. Všem
dárcům Pán Bůh zaplať!
Farní kavárna bude až o týden později, tedy příští neděli na slavnost Seslání Ducha svatého.
Tento týden bude o. Pavel opět navštěvovat nemocné dle obvyklého pořádku.
Setkání biřmovanců bude v pátek od 19 hod. ve zpěvárně.
V sobotu: svatodušní vigilie. Čtenáři, ať se, prosím, zapíší! Na slavení vigilie si, prosím, s sebou
přineste své křestní (nebo jiné) svíce.
Ze soboty na neděli bude v kostele celonoční adorační bdění – prosím, zapište se na adorační službu
na nástěnce…
Příští neděli bude sbírka na charitativní účely.
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 a možností objednáme společnou dopravu. Zapisujte se co nejdříve na nástěnce v kostele!

NOEMOVA ARCHA V NAŠEM KOSTELE
aneb: biblické zvíře tohoto týdne je PÁV (1 Král 10,22)
ÚKOL NA TENTO TÝDEN:
Nebýt pyšný. Krásný člověk má krásné srdce.

