18. neděle v mezidobí
týden 1. – 7. 8. 2022 ve farnosti Pozořice
POŘAD BOHOSLUŽEB:
30. 7.

17:15 za Josefa Doležela, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

so
POUŤ NA JEZERÁCH

31. 7. ne

(Porciunkule sv. Františka)

18. neděle v mezidobí
Ev.: Lk 12,13-21

Sv. Alfonsa Marie z Lig.,

7:30 JEZERA: za obyvatele na Jezerách
9:30 za farníky

1. 8.

po bisk. a uč. církve památka

---

2. 8.

út Porciunkule sv. Františka

18:00

3. 8.

st

18:00 HOLUBICE: za rodinu Robešovu a duše v očistci

4. 8.

Sv. Jana Marie
čt Vianneye, kněze pam. 18:00 KOVALOVICE: za Tomáše a Jiřinu Vartovy a dvoje rodiče

5. 8.

pá

Posvěcení římské
baziliky Panny Marie
První pátek v měsíci.

Proměnění Páně
6. 8.

so

za Marii a Jaroslava Patákovy, rodiče Křivých
a Zahradníkovy, živou a zemřelou rodinu

na smír Božského srdce Pána a na úmysly apoštolátu
modlitby a za duchovní povolání

17:00 PŘÍLEŽITOST KE SV. SMÍŘENÍ
- 18:00
18:00 za rodiče Mojžíšovy, syna, živou a zemřelou rodinu
16:30 MARIÁNSKÁ POBOŽNOST 1. SOBOTY

svátek
17:15 za Jarmilu Mundokovou a účastníky pohřbu
První sobota v měsíci.
19. neděle v mezidobí
Ev.: Lk 12,32-48
I vy buďte připraveni.

7. 8.

7:00

---

7:30 za farníky

---

DRUHÁ MŠE SV. V POZOŘICÍCH NEBUDE!

9:00 SANTON: MŠE SV. U KAPLE

ne
POUŤ VE TVAROŽNÉ

10:45 TVAROŽNÁ: MŠE SV. V KOSTELE
15:00 TVAROŽNÁ: SV. POŽEHNÁNÍ

BOŽÍ SLOVO PRO NAŠI FARNOST NA ROK 2022:
„Všechnu svou starost vložte na něj,
neboť mu na vás záleží.“
(1Petr 5,7)
OHLÁŠKY:
-

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH bude v tomto týdnu jako obvykle.
FARNÍ DEN BUDE 11.9.: Zveme všechny, kdo se chtějí podílet na přípravě farního dne nebo
mají nové nápady, na přípravnou schůzku, která proběhne toto úterý (2. srpna) od 19 hodin
na faře.

-

-

-

-

-

PŘÍŠTÍ NEDĚLI JE POUŤ VE TVAROŽNÉ. Druhá mše sv. zde v POZ proto nebude - jste
místo ni zváni ke kapli P. Marie na Santonu (v 9 hod.) nebo do farního kostela ve Tvarožné
(v 10:45 hod.).
PŘÍLEŽITOST DVOU ZPOVĚDNÍKŮ (o. Pavel, o. Roman) bude až před naší poutí
ve čtvrtek 11. 8. od 16 do 17:30 hod.
POZOŘICKÁ POUŤ: V naší farnosti bude poutní slavnost v neděli 14. srpna ke cti P. Marie
Nanebevzaté, patronky kostela. Na tuto slavnost se připravíme mariánskou novénou, která
začne už tento pátek 5. srpna. Mše sv. o slavnosti budou tradičně v 7:30, v 9:30 a v 11:00 hod.
Hostem bude P. Michal Pořízek, děkan z Vyškova.
CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V HRADCI KRÁLOVÉ: Pozvánka Sekce pro
mládež: „Zveme Tě na Celostátní setkání mládeže do Hradce Králové. Omlouváme se, ale
v současné době se blížíme k naplnění kapacit pro ubytování a stravování. Pokud na setkání
chceš přijet, vyplň přihlášku jako náhradník. Až pro Tebe najdeme ubytování a stravu, napíšeme
Ti a poté budeš moci na setkání přijet. Přihlášku a více informací naleznete:
https://celostatnisetkanimladeze.cz/index.php/prihlaska/ Pokud chceš přijet bez ubytování
a stravy, které si zařídíš sám, vyplň přihlášku náhradníka také. Po našem e-mailu a potvrzení se
budeš moci setkání zúčastnit. Cena bez ubytování a stravy činí za jeden den 100 Kč, pokud se
rozhodneš účastnit celého setkání, tak 500 Kč.“
POZVÁNÍ K SOBOTNÍM ADORACÍM: Znovu vás zveme na tiché setkání s naším Pánem
v Eucharistii každou sobotu v čase 18:15 – 20:30. Přijďte – Pán nám požehná!
SVATEBNÍ OHLÁŠKY: Lukáš Řiháček z Viničných Šumic a Ivana Kužnárová
z Viničných Šumic budou církevně oddáni tuto sobotu 6. 8. 2022 v kostele Nejsv. Trojice v Kr.
Vážanech. Tímto oznámením se také svěřují do našich modliteb! Kdo by věděl o nějaké
překážce bránící tomuto sňatku, je povinen to oznámit na faře.
SVATEBNÍ OHLÁŠKY: Vít Škrob ze Sivic a Klára Kuklínková z Prace budou církevně
oddáni v sobotu 13. 8. 2022 v kostele Povýšení sv. Kříže v Praci. Tímto oznámením se také
svěřují do našich modliteb! Kdo by věděl o nějaké překážce bránící tomuto sňatku, je povinen to
oznámit na faře.

