
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST POZOŘICE  

Na Městečku 13, 664 07 Pozořice 

pozorice@dieceze.cz           www.farnostpozorice.cz           tel.: 544 250 229 

KNĚŽÍ: P. Pavel Lacina, farář (fara Pozořice), tel.: 731 402 168 

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

 

FILIÁLNÍ KOSTEL SV. VÁCLAVA V HOLUBICÍCH 
 

27. týden v mezidobí   2. – 9. 10. 2022 

POŘAD BOHOSLUŽEB:  

 

OHLÁŠKY: 

- 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 HOS; můžete se však připojit i kdykoliv po cestě (např. z Jedovnic či 

z Macochy). Podrobný program pouti je na webu, nástěnce i letáčcích. 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 

vlastních úmyslů, za které chceme prosit.  
- ROZLOUČENÍ S O. PAVLEM: Následující neděli 9. října od 15 hod. bude možnost společného 

setkání na orlovně v Pozořicích. Jste všichni srdečně zváni! Předtím bude ve 14:30 sv. požehnání v poz. 

kostele. 
- POSLEDNÍ LETOŠNÍ „TŘINÁCTKA“ V ŽAROŠICÍCH se bude konat ve čtvrtek 13. 10. – mše sv. 

v 18 hod. – hl. celebrant biskup Pavel Posád, býv. pozořický kaplan. Při této pouti bude také přestaven 

nový žarošický farář, proto srdečně zveme všechny farníky z Pozořic na tuto děkovnou i prosebnou pouť 
– vypravujeme speciální autobus – možnost nahlásit se v sakristii.  

 

 2. 10. ne 
27. neděle v mezidobí 

PODĚK. ZA ÚRODU 
 8:30 za Pavlínu Brtníkovu, manžela a dvoje rodiče 

 3. 10. po  ---    --- 

 4. 10. út 
Sv. Františka z Assisi 

                         památka 
---    --- 

 5. 10. st Sv. Faustyny Kowalské 

17:30 PŘÍL. KE SV. SMÍŘENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

18:00 
za všechny živí i zemřelé příslušníky III. řádu sv. Františka                  

z Assisi /mše pro rodiny a mládež/ 

 6. 10. čt Sv. Bruna, kněze ---    --- 

 7. 10. pá 
Panny Marie Růžencové                                 

                         památka 
18:00  

 8. 10. so 
FARNÍ POUŤ  

DO SLOUPA 
---    --- 

 9. 10. ne 
28. neděle v mezidobí 

Ev.: Lk 17,11-19 

 8:30 
za Antonína a Anežku Floriánovy, dceru Martu Nohelovu                      
a vnučku Dagmar 

14:30 POZOŘICE: SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ + TE DEUM 
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