
 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST POZOŘICE 

farní web: www.farnostpozorice.cz; email: pozorice@dieceze.cz 

P. Václav Hejč, farář (fara Pozořice) – tel.: 737 896 478 

P. Václav Novák, farní vikář (fara Holubice) – tel.: 604 136 065 

Pořad bohoslužeb v týdnu 19. - 26. 3. 2023 

neděle 

19. 3. 

4. NEDĚLE POSTNÍ (Laetare - radostná) Sbírka na opravy 

7:30 Za živou a zemřelou rodinu Kousalovu a Marekovu 

9:00 Za rodiče Titzovy, syna Jiřího a živou rodinu 

14:30 Modlitba křížové cesty - se sv. Josefem (muži) 

 pondělí 

20. 3. 

Slavnost SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE - doporučený svátek 

18:00 Za muže naší farnosti 

úterý 

21. 3. 

 

18:00 Za nemocnou osobu 

středa 

22. 3. 

  

18:00 Za Pavla Dvořáčka, živou a zemřelou rodinu 

čtvrtek 

23. 3. 

 

18:00 OÚ Hostěnice  

pátek 

24. 3. 

 

17 - 17:50 Příležitost ke svátosti smíření 

18:00 Za rodiče Studýnkovy a živou a zemřelou rodinu 

sobota 

25. 3. 

Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ  

 Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti 

7:30 Za úctu k počatému životu a za nenarozené děti a jejich rodiče 

17:15 Za Jaroslava Kříže, rodiče Křížovy a Čalkovských, Evu Cabalovou a živou rodinu 

18:15 - 18:45 Příležitost ke svátosti smíření 

18:15 - 20:30 Tichá adorace 

Neděle 

26. 3. 

5. NEDĚLE POSTNÍ Změna času (z 2 na 3)  

 Sbírka na farní charitativní aktivitu „Adopce na dálku“ 

7:30 Za Josefa a Marii Ondráčkovy, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu 

9:00 Za farníky 

14:30 Modlitba křížové cesty - za děti v misiích (mládež) 

 

  



 

Další ohlášky: 

 Jako v předchozích dvou letech je pro vás připravena křížová cesta na Poustce 

se zastaveními v přírodě. Letos ji připravovali osmáci a deváťáci v náboženství. 

 V sobotu 25. 3. od 9 hod. bude již tradiční farní jarní brigáda na Poustce. Sraz 

je rovnou na místě. Pokud by nás byl dostatek, tak by se část přesunula na farní 

dvůr. Další informace osobně: Ivoš Sukovatý, Pavel Kříž a Aleš Mikula. 

 Využívejte zavčas příležitostí k předvelikonoční zpovědi, aby se omezily velké 

fronty a dlouhé čekání. Mimo běžnou dobu (před každou mší sv.) budete 

informováni o mimořádných příležitostech v rozpisu bohoslužeb. 

 Farní charitativní aktivita „Adopce na dálku“ 

Příští neděli bude při obou bohoslužbách probíhat sbírka na Adopci na dálku. 

Doposud bylo zvykem pořádat tuto sbírku současně se sbírkou šatstva, nadále 

však bude sbírka na adopci probíhat pouze zde v kostele po jejím vyhlášení. 

Momentálně máme jako farnost adoptované tři děti, dva chlapce - jednoho 

z Indie a jednoho z Ugandy a jedno děvče z Indie. Celkový roční příspěvek za 

všechny tři děti činí 16 800,- Kč. V této částce je zahrnuto financování nákladů 

na vzdělávání (školné, školní pomůcky, uniforma, doprava), a dále náklady na 

mimoškolní aktivity a zdravotní péči. S dětmi si zpravidla 2x ročně dopisujeme. 

Více informací o našich adoptovaných dětech vč. dopisů a obrázků naleznete 

vzadu na nástěnce. Pán Bůh zaplať za každou vaši pomoc a darované příspěvky. 

Za farní charitu - Ing. Alena Kulíková - tel. 728 849 249 

  


