Slavnost Zjevení Páně (Tří králů)
týden 3. – 10. 1. 2021 ve farnosti Pozořice
STÁLE PROŽÍVÁME VÁNOČNÍ DOBU
-

V současné době může být při bohoslužbách obsazeno 10% míst k sezení a zpívat mohou
pouze určení zpěváci. Přitom je třeba dodržovat patřičné rozestupy a nosit roušku či respirátor.
Pro mše s nedělní platností: Bohoslužby jsou rozděleny na vstupenky podle jednotlivých
obcí, víkendů a časů. Místenky pro jednotlivé obce jsou k vyzvednutí vzadu v kostele
v označených krabičkách vždy na nejbližší mši. Místenky platí i pro děti. 10 lístků je vždy
odloženo pro rodinu, která má mši. Jedna z bohoslužeb je přenášená přes internet. Kdo se
nedostane na mši, může v ten den přistoupit ke sv. přijímání v uvedených časech.

-

Věřící z Holubic mohou v Holubicích přistoupit ke sv. přijímání nebo se mohou v Pozořicích
zúčastnit bohoslužeb – rozdělení do tři skupin po třech barvách (viz vánoční svátky) – červení
dnes (3. 1.), zelení v neděli 10. 1. a modří v neděli 17.1. Mohou si v přidělený den vybrat
jakoukoliv bohoslužbu a nepotřebují místenky.

-

Zároveň vás všechny moc prosíme, pokud budete mít jakékoliv zdravotní potíže či omezení,
abyste zůstali doma, a pokud již budete mít u sebe místenku, tak ji doručili někomu místo vás.
za farníky + žehnání vody
(na místenky)
Zjevení Páně
slavnost 9:15 za Vladimíra Bartáka, ž. a z. r. a za rodinu Malíkovu
(na místenky) + žehn. křídy a kadidla ON-LINE
ŽEHNÁNÍ VODY,
KADIDLA A KŘÍDY 10:45 za rodiče
(na místenky)
ne
za zem. rodiče Tomáše a Marii Paulíkovy
ÚČAST NA MŠÍCH
18:00
(na místenky)
POUZE PRO
10:45 –
POZOŘICE
HOLUBICE: PRŮBĚŽNÉ PODÁVÁNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ
– 11:45
7:30

3. 1.

(Z HOLUBIC ČERVENÍ)

15:00 –
PRŮBĚŽNÉ PODÁVÁNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ
– 18:00

4. 1.

po

18:00 na daný úmysl

5. 1.

út

18:00 za Bohumíra Smutného a živou rodinu

6. 1.

st

18:00 HOLUBICE:

7. 1.

čt

18:00 za Stanislava Honka, živou a zemřelou rodinu

8. 1.

pá

18:00

9. 1.

so

16:15
7:30

Křtu Páně
svátek

9:15

Evang.: Mk 1,6b-11
KONČÍ DOBA VÁNOČNÍ

10:45

ÚČAST NA MŠÍCH
POUZE PRO SIVICE
A HOSTĚNICE

18:00

10. 1. ne

(Z HOLUBIC ZELENÍ)

za Květoslavu a Aloise Skládaných, dcera Marii, živou
a zemřelou rodinu
za Jana Buchtu, rodiče Műllerovy a Buchtovy a duše v očistci
(na místenky)
za farníky
(na místenky)
za rodinu Kurowských a Čápovu
(na místenky)
ON-LINE
na daný úmysl + sv. křtu dítěte – Zuzana Koukalová /SIV/
(na místenky)
za Bohuslava Adámka, manželku, syna, za ž. a z. rodinu
(na místenky)

10:45 –
HOLUBICE: PRŮBĚŽNÉ PODÁVÁNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ
– 11:45
15:00 –
PRŮBĚŽNÉ PODÁVÁNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ
– 18:00

-

-

VYPROŠENÍ BOŽÍHO SLOVA NA ROK 2021: Prosili jsme v našem kostele při společné
adoraci včera (v sobotu). 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!
TICHÁ ADORACE: v kostele pondělí – pátek 7:00 – 8:00 hod.
MODLITBA SV. RŮŽENCE: doma každý den od 20 hod.
V tomto týdnu bude o. Pavel opět navštěvovat nemocné dle obvyklého pořádku.
Náboženství pro 1. + 2. třídu bude probíhat normálně dle rozvrhu.
Náboženství on-line: 3 HOL ÚT 16:30, 3 POZ ST 13:30, 6 POZ ČT 13:45
příprava na 1. sv. přijímání on-line: HOL ČT 16:30, POZ PÁ 16:30
Sbírka na misie z kostelní pokladničky vynesla částku 30.096,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh
zaplať!
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA je z důvodu aktuální epidemiologické situace zrušena. Již teď je
možné do sbírky přispět online a od 5. do 20. ledna bude také v Pozořicích rozmístěno několik
zapečetěných pokladniček, do kterých můžete přispět i osobně. Kasička bude umístěna v
masně na Jezerách, v lékárně, v pekárně, v potravinách Hruška, v potravinách Sedláková, na
úřadě městyse a v době konání bohoslužeb v kostele vzadu na stolečku. Předem všem děkujeme
za příspěvky a děkujeme také těm, co se aktivně zapojili do organizace: za ochotu a věnovaný
čas!

BOŽÍ SLOVO PRO NAŠI FARNOST NA ROK 2021:
„Požehnáno buď jméno Boží od věků až na věky.“
(Dan 2,20)

