8. neděle v mezidobí
týden 3. - 10. 3. 2019 ve farnosti Pozořice
POŘAD BOHOSLUŽEB:
17:15
2. 3.

so

na poděkování P. Bohu za 90 let života s prosbou o další
pomoc /o. Petr Mareček z Podolí/

20:00 MODLITBA CHVAL PŘI ADORACI

3. 3.

ne

8. neděle v mezidobí

7:30 za členky Hnutí modliteb matek, jejich rodiny a duše v očistci

Ev.: Lk 6,39-45
Ústa mluví to, čím přetéká
srdce.

9:15 za farníky

/slouží o. Pavel Kopeček/ 10:45 HOLUBICE: na daný úmysl

4. 3.

po

18:00 BOHOSLUŽBA SLOVA /Josef Železný/

5. 3.

út

18:00 za Marii Daňkovu, manžela, živou a zemřelou rodinu

Popeleční středa
st (den přísného půstu!)
Začíná postní doba.

7:00

17:15 HOLUBICE: na daný úmysl + popelec

čt

18:00 za živou a zemřelou rodinu Dolanských a Zajíčkovu

6. 3.

7. 3.
8. 3.

pá

9. 3.

so

za zemřelé dárce mešních fundací zřízených před nástupem
komunismu + popelec

18:30

za Annu a Karla Šmerdovy, syna Karla, živou a zemřelou
rodinu + popelec

15:00 –
OTEVŘENÝ KOSTEL K SOUKROMÉ MODLITBĚ
– 18:00

18:00 za rodiče Malíkovy, živou a zemřelou rodinu
17:15

za rodiče Kotulanovy, dva syny, živou a zemřelou rodinu
a duše v očistci

7:30 za farníky, zvláště za ženy naší farnosti
za rodinu Wnetrzákovu a Marčíkovu a Jana Kozáka
+ představení prvokomunikantů
BRNO – PETROV: Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu
10:30
– Jozef Poláček /SIV/, Jana Poláčková /SIV/, Jana Smutná /SIV/
9:15

1. neděle postní
10. 3. ne Ev.: Lk 4,1-13
Ježíš 40 dní na poušti.

10:45 HOLUBICE: na daný úmysl + představení prvokomunikantů
14:30 MODLITBA KŘÍŽOVÉ CESTY

OHLÁŠKY:
-

Dnes jste opět zváni do farní kavárny!
TENTO TÝDEN ZAČÍNÁ POSTNÍ DOBA POPEL. STŘEDOU. Je to období úplného
obrácení srdce k Bohu a obnovy křesťanského života. Oltář se v postě nezdobí květinami
(kromě 4. neděle postní a liturg. slavností), vynechává se „Aleluja“ a neslaví se památky
svatých. Je vhodné si zvolit jedno konkrétní předsevzetí disponující k sebeovládání, modlitbě
a štědrosti. Typickou pobožností je křížová cesta a kající bohoslužba.
o Popel. středa je kajícím dnem a dnem přísného postu. Zdrženlivost od masa zavazuje
zdravé osoby od 14 let a újma v jídle od 18 do 60 let. Újma v jídle znamená požít
pouze jedno syté jídlo za den.
o Malý průvodce postní dobou (sešitky) jsou zdarma k rozebrání vzadu v kostele.
o Postní almužna (pokladničky) jsou také zdarma k rozebrání vzadu v kostele.
o V pátky postní doby je kostel otevřený od 15 hod. až do mše sv. V tyto dny je možné
před obrazem ukřižovaného Ježíše získat plnomocné odpustky.

-

o Modlitba Křížové cesty – bude vždy v neděli ve 14:30 hod. a v pondělí místo bohosl.
slova.
Ve středu bude o. Pavel navštěvovat nemocné v Sivicích.
V pátek od 17 hod. bude ministrantská schůzka a po mši sv. ministrantský florbal.
V pátek po mši sv. je další setkání dětí před 1. sv. přijímáním.
Velká jarní úklidová brigáda na Poustce se uskuteční v sobotu od 9 hod. – prosím, udělejte si
čas a vemte si s sebou pracovní nářadí (pily, sekery, prac. rukavice).
Od března jsou sobotní večerní mše sv. opět v 17:15 hod.
Příští neděli se na druhé mši sv. představí farnosti děti, které letos poprvé přijmou P. Ježíše
ve sv. přijímání. Při této mši sv. také převezmou symbolickou „štafetu“ od současných
čtvrťáků. Prosíme tedy třeťáky i čtvrťáky s jejich rodiči o sraz příští neděli v 9 hod. na faře.

V TOMTO TÝDNU TAKÉ PLÁNUJEME:
- MODLITBA SV. RŮŽENCE PŘED KAŽDOU BOHOSLUŽBOU
- úterý 18:30 na faře další jednání ohledně pořízení nového oltáře
- STŘEDA 21:00-21:30 V KOSTELE SPOLEČNÁ MODLITBA
ZA NAŠE RODINY A ZA VŠECHNY NEMOCNÉ
- pátek 16:00-17:00 na faře setkání katechumenů
- SOBOTA 18:15-20:30 V KOSTELE TICHÁ ADORACE
o od 19:30 do 20:30 se zvlášť modlíme za farní evangelizační buňky
- sháníme ochotného člověka-údržbáře, který by se podle svých možností
a schopností staral o technický chod farního areálu…
BLÍŽÍ SE:

O letošních Velikonocích budou v naší farnosti pokřtěni 3 dospělí
katechumeni. Letošní postní dobu chceme zaměřit na plné obrácení
našich srdcí a vzájemných vztahů k Ježíši! Skrze postní pokladničky
chceme pomoci potřebným!
Jste srdečně zváni na jakékoliv setkání! Netvoříme ve farnosti uzavřené
kluby ani tajná shromáždění… Přijďte také na faru, kdykoliv budete mít
prostě chuť a čas, a samozřejmě vždycky, když to budete potřebovat! Jsem
vám k dispozici k naslouchání, ke hledání řešení, ke společné modlitbě,
k požehnání i ke slavení svátostí! Pokud mě nezastihnete na faře, můžete
volat na tel. číslo 731 402 168, kdy s vámi rád domluvím vše potřebné!
Váš P. Pavel Lacina, farář
________________________________
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