4. neděle velikonoční
týden 8. – 15. 5. 2022 ve farnosti Pozořice
POŘAD BOHOSLUŽEB:
7. 5.

17:15 za Hanu a Tomáše Rounovy, živou rodinu a duše v očistci

so
4. neděle velikonoční
Evang.: Jan 10,27-30
Já dávám svým ovcím

8. 5.

ne věčný život.
DEN MODLITEB
ZA DUCH. POVOLÁNÍ
(DEN MATEK)

9. 5.

po

10. 5.

út

11. 5.

st

12. 5.

čt

7:30 za hasiče
9:30 za farníky, zvláště za maminky naší farnosti
18:00 MÁJOVÁ POBOŽNOST /Petr Coufal/
18:00 MÁJOVÁ POBOŽNOST /Jan Hřebíček/
za Bohumila a Cyrilu Smílkovy, syna Václava, snachu
a duše v očistci + MÁJOVÁ
za Jana a Jiřinu Neužilovy, živou a zemřelou rodinu
18:00
+ MÁJOVÁ
SIVICE: za Marii Ondráčkovu, manžela dvoje rodiče,
18:00
živou a zemřelou rodinu + MÁJOVÁ
za rodinu Pluháčkovu, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu
18:00
+ MARIÁNSKÁ LITANIE DĚTÍ
ŽAROŠICE: zahájení poutní sezóny:
19:00
18:00

13. 5. pá Panny Marie Fatimské

mše sv.+ korunovační pobožnost /opat Marián Kosík, OPraem./

14. 5.

so

Sv. Matěje, apoštola
17:15 za Annu a Miloslava Tomanovy, živou a zemřelou rodinu
svátek
5. neděle velikonoční

15. 5. ne

Evang.: Jan 13,31-33a.34-35
Nové přikázání vám
dávám: Milujte se navzájem.

7:30

za Václava Daňka, rodiče, sestru, švagra, živou a zemřelou
rodinu

9:30 za farníky

MEZINÁRODNÍ DEN
18:00 MÁJOVÁ POBOŽNOST /Karel Drápal/
RODINY

OHLÁŠKY:
-

-

-

PODĚKOVÁNÍ FARNÍ CHARITY: Děkujeme všem za přinesené oblečení do sbírky šatstva
a za příspěvky na Adopci na dálku, vybralo se 5.100,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost!
SETKÁNÍ FARNÍ RADY bude v úterý v 19:30 hod. na faře.
Nabízíme FARNÍ POUŤ DO SLAVKOVIC A NA ZELENOU HORU tuto sobotu
14. května. Zveme především mladé! Po cestě navštívíme kostel Božího milosrdenství
a zúčastníme se pak hlavní svatojánské poutě v Santiniho nejznámějším kostele na pomezí Čech
a Moravy, který letos slaví 300 let posvěcení. Čeká nás pěší putování krásnou jarní přírodou
Vysočiny a také možnost užít si pouťových atrakcí v rozsahu pražské matějské poutě. Můžete se
přidat kdokoliv, i rodiny s dětmi. Bližší informace níže v ohláškách. Přihlašování není nutné, ale
pro lepší přehled budeme rádi. Přihl. u Moniky Hoffmannové, tel.: 604 840 376,
email: hoffmannova.monika@seznam.cz.
SBÍRKA NA OPRAVY bude opět příští neděli.
PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ NA PŘÍŠTÍ ROK jsou elektronickou formou
na našich webovkách – přihlašovací formulář zde: https://forms.gle/zXZrU77krduee92q8
Prosíme o včasné vyplnění – nejp. do konce května.
TENTO PÁTEK: příprava na 1. sv. přijímání (po mši ve zpěvárně)

Program poutě na Vysočinu v sobotu 14. 5. 2022
-

odjezd busem 702 v 6:57 z Pozořic náměstí
příjezd na Úzkou 7:22
odjezd vlakem Sp Pernštejn 8:12 z hl. nádraží
příjezd od Radňovic 10:06
pěšky přesun asi 20 min do Slavkovic
10:30 prohlídka a modlitba v kostele Božího milosrdenství
kolem 11 hod. pěšky zpět do Radňovic a dále na Harusův kopec – vyhlídka, možnost oběda
z vlastních zásob
dále po modré přes Jiříkovice a Lhotku, po žluté přes Vysoké na Zelenou horu (cca 10 km)
v 17 hod. poutní mše sv. na Zelené hoře – hl. celebrant P. Václav Hejč, farář v Křižanově,
zpívá sbor z Nového Města na Moravě
po mši (cca v 18:30) možnost prohlídky nově opraveného kostela nebo pěšky vyrazit
na pouťové atrakce – cca 15 min přesun
na kolotočích možnost vyžití cca 1 hodinu – do cca 19:45
pak asi 20 min přesun na hlavní nádraží – nejp. do 20:15
20:29 odj. R Vysočina
21:42 příjezd Brno hl. nádraží
22:47 odj. busem 702 do Pozořic
23:11 Pozořice nám.

Jídlo a pití na celý den s sebou!!

