Květná neděle
týden 14. - 21. 4. 2019 ve farnosti Pozořice
POŘAD BOHOSLUŽEB:
13. 4.

so

za rodiče Řičánkovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
+ žehnání ratolestí
za nemocné a umírající a obrácení hříšníků
7:30
+ žehnání ratolestí
9:00 za děti a mládež
(u orlovny) + průvod obcí s ratolestmi (s sebou kancionály)
17:15

Květná neděle
XXXIV. svět. den
14. 4. ne mládeže
Začíná Svatý týden

10:45 HOLUBICE: na daný úmysl + žehnání ratolestí
14:30 MODLITBA KŘÍŽOVÉ CESTY /schola/
16:00 –
HOLUBICE: PŘÍLEŽITOST KE SV. ZPOVĚDI /2 KNĚŽÍ/
– 17:00

14:30 pohřeb – pí Emilie Kousalová /SIV/
15. 4. po Pondělí Svatého týdne

16:00 – PŘÍL. KE SV. ZPOVĚDI PŘED VELIKONOCEMI
– 18:00 (3 KNĚŽÍ)

18:00 za Jana a Annu Svobodovy, živou a zemřelou rodinu

16. 4.

út Úterý Svatého týdne

16:00 – PŘÍL. KE SV. ZPOVĚDI PŘED VELIKONOCEMI
– 18:00 (3 KNĚŽÍ)

18:00
17. 4.

st Středa Svatého týdne

za všechny snoubence a jejich budoucí rodinné vztahy;
za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti

7:00 za Jiřího Kulhánka, rodiče, živou a zemřelou rodinu
18:30 HOLUBICE: na daný úmysl

18. 4.

Čtvrtek Svatého týdne

9:00 BRNO-PETROV – svěcení olejů, obnova kněžských slibů

Zelený čtvrtek

18:00

čt

MŠE SV. NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ
- za zemřelé kněze, kteří působili v naší farnosti

10:00 POUSTKA: KŘÍŽOVÁ CESTA PRO DĚTI
19. 4. pá Velký pátek

15:00 VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
19:00 POZOŘICE: KŘÍŽOVÁ CESTA OBCÍ (zač. u fary)

20. 4.

so Bílá sobota

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
slavnost
21. 4. ne PÁNĚ
Boží hod velikonoční

21:00 VELIKONOČNÍ VIGILIE - za farníky
7:30

za živou a zemřelou rodinu Andrysíkovu a Paulíkovu
+ žehnání pokrmů

9:15 za farníky + žehnání pokrmů
11:00 HOLUBICE: na daný úmysl + žehnání pokrmů

OHLÁŠKY:
-

Díky všem, kdo připravovali a vedli křížové cesty během celé postní doby!
Rozpis ohledně možnosti slavení sv. smíření před Velikonocemi máte na nástěnce i v ohláškách na webu.
RODIČE, POVZBUĎTE SVÉ DĚTI A SAMI JIM JDĚTE PŘÍKLADEM!! V úterý a ve středu vždy od 14:30 hod.
nabízí o. Pavel navíc také klidnější setkání na faře – ke sv. smíření, požehnání i k duch. pohovoru…
Výuka náboženství v tomto týdnu odpadá, s výjimkou sivických třeťáků ve středu – ti hodinu mít budou!
VELIKONOCE 2019 VE FARNOSTI POZOŘICE:

Květnou nedělí začíná Svatý týden, nejdůležitější část liturgického roku, kdy oslavujeme naše vykoupení
– smrt a slavné vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Snažme se tyto dny prožít s vnitřní opravdovostí
a vnímejme s otevřeným srdcem především liturgii Velikonočního třídenní.
o Podrobnější info - viz Program velik. Třídenní! Kostel bude v pátek i v sobotu po celý den otevřený
a během Tridua jste zváni ke společné modlitbě breviáře.
o Zapisujte se, prosím, na hrkání na věži a na liturgická čtení!
o ZELENÝ ČTVRTEK:
 Ministranti, kteří by chtěli jet s o. Pavlem na dopolední mši sv. s o. biskupem v Brně: Odj.
autobusem v 7:47 z POZ – možno nastoupit na ostatních zastávkách. Návrat po skončení – tedy
kolem poledne. S sebou si vemte alby! Zveme i rodiče!
 Nácvik liturgie pro starší ministrany bude od 17 hod. Týká se pouze kluků od 7. třídy výš
a vedoucích. Ministranti od 1. do 4. třídy se shromáždí 10 min před začátkem mše sv. na faře.
 Děti ať si s sebou na mši sv. vezmou zvonečky.
 Po mši sv. akolyté ponesou sv. přijímání nemocným.
 Modl. v Getsemanské zahradě bude probíhat do 23 hod. Vystřídají se v ní jednotlivá
společenství naší farnosti.
o VELKÝ PÁTEK:
 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 zn. požít pouze jedno syté jídlo za den.
 Před velkopátečními obřady i před vigilií se nebudeme modlit růženec.
 u Božího hrobu bude pokladnička – sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě – podpora křesťanů
ve Sv. zemi.
o BÍLÁ SOBOTA:
 Ministranti budou mít na Bílou sobotu službu o B. hrobu. Info je v emailu a na facebooku.
 Na obnovu křestních slibů si s sebou vezměte (křestní) svíčky!
 Děti ať si s sebou na mši sv. vezmou zvonečky.
 Po vigilii jste srdečně zváni na agapé na faru – i s našimi novokřtěnci. Mládežnické agapé
bude ve zpěvárně.
Příští neděli bude další sbírka na opravy. Už předem děkujeme za vaši štědrost!
o

-

den
Pondělí

PŘÍLEŽITOST KE SLAVENÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ:
POZOŘICE
čas
místo
cizí zpovědníci
15. 4.
16:00 – 18:00 hod. (3 kněží) kostel
J. Nekuda, P. Mareček

Úterý

16. 4.

Středa
den
Neděle

14:30 – 16:00 hod.
fara
16:00 – 18:00 hod. (3 kněží) kostel

17. 4.

14:30 – 16:00 hod.

14. 4.

HOLUBICE
čas
místo
16:00 – 17:00 hod. (2 kněží) kostel

D. Ambrož, P.Kopeček

fara
cizí zpovědníci
D. Ambrož

Využijte, prosím, těchto příležitostí! O Velikonocích se bude zpovídat jen výjimečně.
Program celého velikonoční ho třídenní 2019
ve farnosti Pozořice
najdete na další stránce

ZELENÝ ČTVRTEK (18. 4. 2019):
16:30 hod.

Mše sv. v Holubicích

18:00 hod.

Mše sv. na památku Večeře Páně

po skončení:

společná modl. v Getsemanské zahradě

19:30 – 23:00 adorace vedená postupně jednotlivými malými
společenstvími:
 19:30 spol. živého růžence a modl. st. matek
 20:00 biřmovanci
 20:30 akolyti
 21:00 čtvrteční farní společenství
 21:30 zástupci mladých rodin
 22:00 modlitby ml. matek
 22:30 spolčo mužů
do 23:00 hod.

otevřený kostel

VELKÝ PÁTEK (19. 4. 2019):
8:00 – 23:00 hod.

otevřený kostel – možnost soukr. modlitby

8:00 společná modlitba ranních chval a četby
(denní modlitba církve - DMC)
10:00 hod.

Křížová cesta na Poustce

12:00 společná modlitba Anděl Páně, modlitba uprostřed dne
(DMC) a modlitba bolestného růžence

15:00 hod.
po skončení:

Velkopáteční obřady
zahájení novény k Božímu milosrdenství,

modlitba Korunky

17:30 hod.

Velkopáteční obřady v Holubicích

19:00 hod.

Křížová cesta Pozořicemi – zač. u fary

do 23:00 otevřený kostel – možnost soukr. modl. u Božího hrobu

(20. 4. 2019):
8:00 – 20:00 hod.

otevřený kostel – možnost soukr. modlitby

8:00 společná modl. ranních chval a četby (DMC)
9:00 obřad „Efeta“ s vyvolením jména, složením vyznání
víry a mazáním olejem katechumenů
12:00 společná modlitba Anděl Páně, modlitba uprostřed dne
(DMC) a Korunka k Božímu milosr. (2. den novény)
18:00 společná modlitba Anděl Páně a modlitba večerních
chval (DMC)

21:00 hod.

Velikonoční vigilie

s udílením křtu dospělým

po skončení:

agapé na faře a ve zpěvárně fary

BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ (21. 4.):
7:30 hod.

mše svatá s žehnáním pokrmů

9:15 hod.

mše svatá s žehnáním pokrmů

11:00 hod.

mše sv. v Holubicích

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ (22. 4. 2017):
7:30 hod.

mše svatá

8:30 hod.

mše sv. v Holubicích

