2. neděle po Narození Páně
týden 2. – 9. 1. 2022 ve farnosti Pozořice
POŘAD BOHOSLUŽEB:

3. 1.

za farníky
/slouží o. Václav/
2. neděle po Nar. Páně
za Boží pomoc a ochranu pro nemocného a jeho rodinu
9:30
ne Evang.: Jan 1,1-18
/slouží o. Václav/
Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.
MODLITBA CHVAL
17:00
+ VYPROŠOVÁNÍ BOŽÍHO SLOVA NA ROK
Nejsvětějšího Jména
po Ježíš
18:00 POBOŽNOST U JESLÍ /Aleš Mikula/

4. 1.

út

16:00

5. 1.

st

18:00 za Bohumíra Smutného a živou rodinu

7:30

2. 1.

Zjevení Páně
slavnost

6. 1.

čt žehnání vody,
kadidla a křídy

7. 1.

pá První pátek v měsíci.

na poděkování a za dar zdraví a Boží požehnání
+ žehnání vody
za všechny dobrodince naší farnosti
18:00
+ žehnání vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů
na smír Božského srdce Pána a na úmysly apoštolátu
7:00
modlitby a za duchovní povolání + adorace
7:00

17:00 –
PŘÍLEŽITOST KE SV. ZPOVĚDI /o. Pavel/
– 18:00

18:00
8. 1.

ne

za Bohumila a Marii Hřebíčkovy a živou rodinu
+ požehnání tříkrálovým koledníkům

16:15 za Jana Buchtu, dvoje rodiče, živou rodinu a duše v očistci

so
Křtu Páně

9. 1.

KOVALOVICE:
za Stanislava Honka, živou a zemřelou rodinu

svátek
Evang.: Lk 3,15-16.21-22
KONČÍ DOBA VÁNOČNÍ

7:30 za Margitu a Františka Navrátilovy, živou a zemřelou rodinu
9:30 za farníky

OHLÁŠKY:
-

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH: Od středy do pátku jako obvykle.

-

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: bude v sobotu 8. ledna klasickou formou, kdy koledníci za
dodržení aktuálních vládních opatření tradičně zavítají do vašich domovů, i online. Požehnání
koledníkům s rozebráním kadidla a křídy se uskuteční v pátek 7. ledna při večerní mši svaté
v 18 hod. Kdyby se ještě někdo chtěl do sbírky aktivně zapojit - stále chybí dvě až tři skupinky
v Pozořicích, vedoucí skupinek (od 15 let) - hlaste se u Aleny Kulíkové či na tel. 728 849 249.

-

SYNODA: Prosíme, kdo jste ještě nevyplnili dotazník, abyste si jej vyzvedli v papírové formě
v kostele nebo jej vyplnili on-line zde: http://www.farnostpozorice.cz/dotaznik-k-synode

-

LEKTORSKÁ SLUŽBA: Prosíme i nadále všechny, kdo mají zadaný úmysl mše svaté, aby si
na danou mši zajistili lektory – na biblické čtení a přímluvy. Mše s obecnými úmysly (např.
za farníky či za nějaké potřeby společenství) budou vždy na celý měsíc vyvěšeny na nástěnce
a prosíme o včasné obsazení těchto služeb – můžete se zapsat kdokoliv. Předem děkujeme!

-

TENTO PÁTEK: spolčo deváťáků (zpěvárna v 19 hod.)
o termíny setkání deváťáků: 7.1. – 21.1. – 18.2. – 4.3. – 18.3.
o termíny ministrantských schůzek: 14.1. – 28.1. – 11.2. – 25.2. – 25.3.
o termíny příprav na 1. sv. přijímání: 14.1. – 11.2. – 25.2.

