
Svátek Křtu Páně 

týden 9. – 16. 1. 2022 ve farnosti Pozořice 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB: 

 

BOŽÍ SLOVO PRO NAŠI FARNOST NA ROK 2022: 

„Všechnu svou starost vložte na něj, 
neboť mu na vás záleží.“ 

(1Petr 5,7) 
 

OHLÁŠKY: 

- VYPROŠENÍ BOŽÍHO SLOVA NA ROK 2022: Prosili jsme v našem kostele při společné 

adoraci minulou neděli. Během ledna budou ještě kartičky s úryvky k dispozici u ambonu. Boží 

slovo vyprošené v modlitbě je posilou a světlem pro duchovní život osobní i společenský! 

- TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: Děkujeme všem, kteří se do ní aktivně zapojili – organizátorům, 

koledníkům, vedoucím skupinek i všem dárcům! 

- SYNODA: Další setkání bude opět tento čtvrtek 13. 1. od 19:30 hod. na faře. 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   

- SBÍRKA NA OPRAVY STŘECHY FARY: příští neděli  
- TENTO PÁTEK: ministrantská schůzka (17 hod.), florbal (po mši), příprava na 1. sv. přijímání 

(po mši) 

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. 

o termíny setkání deváťáků: 21.1. – 18.2. – 4.3. – 18.3. 

 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY VE FARNOSTI: 

o MODLITBA ZA NEMOCNÉ  kostel každá středa   20:30 – 21:00  

o SPOLČO PRO KOHOKOLIV fara  lichý čtvrtek (1x/14 dní) 19:30 – 21:00  

o TICHÁ ADORACE   kostel  každá sobota   18:15 – 20:30 

 

 9. 1. ne 

Křtu Páně               

                             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 

 10. 1. po 1. týden v mezidobí 18:00 MODLITBA ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ /Mojmír Novotný/ 

 11. 1. út  18:00 za Aloise a Květoslavu Skládaných, živou a zemřelou rodinu 

 12. 1. st  18:00 za Jana a Marii Šmerdovy, živou zemřelou rodinu 

 13. 1. čt  18:00 
SIVICE: za rodinu Valehrachovu, Františku Rajdovu  

a duše v očistci 

 14. 1. pá  18:00 za Františka Filipa, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci 

 15. 1. so  16:15 
za rodinu Homolovu, Placarovu, Marii Brabcovu  

a duše v očistci 

 16. 1. ne 

2. neděle v mezidobí 

Ev.: Jan 2,1-12 

    To byl v galilejské Káně 

počátek znamení, která Ježíš 

učinil. 

 7:30 za farníky 

 9:30 
za Vladimíra Bartáka, živou a zemřelou rodinu  

a za rodinu Malíkovu 

http://www.farnostpozorice.cz/dotaznik-k-synode

