27. neděle v mezidobí
týden 7. - 14. 2018 v Holubicích
Pořad bohoslužeb
Den

Liturgická oslava

Hod.

Neděle
7.10.

27. neděle v mezidobí
(Panny Marie růžencové)

Bohoslužby

Za Anežku a Antonína Floriánovy,
10:45 dceru Martu a Dagmar Nohelovu
+ sv. křtu 2 dětí

Pondělí
--8.10.
Úterý
--9.10.
Středa
Za manžele Galovy, dceru a živou
18:30
10.10.
rodinu.
Čtvrtek
--11.10.
Pátek
--12.10.
Sobota
SLOUP:
FARNÍ POUŤ DO SLOUPA 18:00
13.10.
za poutníky a modl. úmysly poutě
Neděle
Za Františka Paulíka a duše
28. neděle v mezidobí
10:45
v
očistci.
/P. Pavel Hověz, Lesná/
14.10.

Ohlášky
 Sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze vynesla částku
5.014,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Tato částka nám bude odečtena z povinného
příspěvku farnosti na potřeby diecéze; stejně tak každá částka, kterou kdokoliv z vás
odvede po registraci do diecézního fondu PULS.
 Hodová sbírka je na opravu varhan a opravy v kostele vynesla částku 17.714,- Kč. Všem
dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
 V pátek po mši sv. je další setkání dětí před jejich prvním svatým přijímáním.
 POUŤ DO SLOUPA – již tuto sobotu! Sraz pěších poutníků bude ráno v 6:30 v kostele
v POZ nebo v 8:00 u kaple sv. Anny v Hostěnicích; můžete se však připojit i kdykoliv
po cestě (např. z Jedovnic či z Macochy). Pro děti se připravuje putovní kartička na jednotlivých zastávkách budou dostávat razítka. Podrobný program pouti je na webu,
nástěnce i letáčcích. Autobus pojede ve 14.30 z V. Šumic a pojede přes Pozořice
(zastavovat bude na autobusových zastávkách) za 120,- Kč – s možností zastávky
ve Křtinách; druhý autobus přijede pro pěší poutníky do Sloupa za 80,- Kč. (Zájemci
o dopravu, hlaste se hned po mši u o. Pavla!) Společný sraz všech farníků bude pak
v 17:00 na parkovišti u jeskyní před Sloupem, odkud půjdeme společně do kostela, kde
bude v 17:15 křížová cesta a následně mše svatá. Příležitost ke sv. zpovědi bude během
pěší poutě (o. Pavel) a během křížové cesty (o. Karel Chylík, sloupský farář). Obětujme
pouť na stanovené úmysly! Jako duchovní příprava na pouť mohou být drobné dobré
skutky vykonané v tomto týdnu a příprava vl. úmyslů, za které chceme prosit.
 POUŤ DO SLOUPA PRO MLADÉ s možností přespání v Ostrově u Macochy a na druhý
den zpátky přes Křtiny se koná 13./14. října. Zveme všechny mladé od 8. třídy výš – bližší
informace na plakátku a u Noemi Dvořáčkové, tel. 733 708 975.
 Příští neděli bude sbírka na stavbu nového kostela na Lesné. Budou se také prodávat
kalendáře na příští rok, jejichž zakoupením též podpoříte tuto akci. Už předem díky
za vaši štědrost!
 Prosím, podpořte petici na ochranu rodiny – viz letáčky na lavicích. Podpisové archy jsou
vzadu v kostele!

