
5. neděle velikonoční 

týden 15. – 22. 5. 2022 ve farnosti Pozořice 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB: 

 

OHLÁŠKY: 

- POSTNÍ ALMUŽNA vynesla v naší farnosti celkovou částku 9.310,- Kč. Oblastní charita srdečně 

děkuje za pomoc všem potřebným! 

- SBÍRKA NA OPRAVY se koná dnes. 

- VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ o. Pavla (3. a 6. třída) v tomto týdnu odpadá! 

- FARNÍ BRIGÁDA bude v sobotu od 9 hod. – úklid farního dvora a věží před Nocí kostelů. Sraz                         

na farním dvoře. 

- SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY bude příští neděli. 

- SLAVNOST 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ bude v neděli 29. května v 9:30 hod. 1. sv. zpověď dětí a příl. 

ke sv. smíření pro dospělé bude v sobotu před, tedy 28. 5. od 9 hod. Budou zpovídat 3 zpovědníci – 

využijte tedy této možnosti! 

- 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.  

- KONCERT CHVAL SCHOLY BRNĚNSKÉ MLÁDEŽE s natáčením TV Noe bude v naší farnosti 

v úterý 31. 5. v 19:30 hod. Jste srdečně zváni a pozvěte své blízké! 

- NOC KOSTELŮ – příprava Božího slova: Vzadu v kostele jsou prázdné kartičky na vypsání Božího 

slova. Kartičky si, prosím, rozeberte a v modlitbě vyproste Boží slovo pro návštěvníky Noci kostelů – 

dané citáty z Písma zapište. Popsané kartičky vložte do obálky a vhoďte do schránky na faře. Děkujeme! 

- TENTO PÁTEK: ministrantská schůzka (17 hod.), florbal (po mši) 

 

 14. 5. so  17:15 za Annu a Miloslava Tomanovy, živou a zemřelou rodinu 

 15. 5. ne 

5. neděle velikonoční 
Evang.: Jan 13,31-33a.34-35 

    Nové přikázání vám 

dávám: Milujte se navzájem. 

 

MEZINÁRODNÍ DEN 

RODINY 

 7:30 
za Václava Daňka, rodiče, sestru, švagra, živou a zemřelou 

rodinu 

 9:30 za farníky 

18:00 MÁJOVÁ POBOŽNOST /Jan Hřebíček/ 

 16. 5. po 
Sv. Jana Nepomuckého, 

kněze a muč.        svátek 
18:00 MÁJOVÁ POBOŽNOST /Havel Kučera/ 

 17. 5. út  18:00 
BOHOSLUŽBA SLOVA + MAR. LITANIE  
/Aleš Mikula/ 

 18. 5. st  18:00 
BOHOSLUŽBA SLOVA + MAR. LITANIE  
/Mojmír Novotný/ 

 19. 5. čt  18:00 
MC V. ŠUMICE: za Františka Řiháčka a účastníky pohřbu  

+ MÁJOVÁ 

 20. 5. pá 
Sv. Klementa Marie 

Hofbauera, kněze  pam. 18:00 
za dary Ducha sv. pro školáky a studenty 

+ MARIÁNSKÁ LITANIE DĚTÍ 

 21. 5. so 
Výročí posv. brněnské 

katedrály              svátek 17:15 za Jiřího Diváckého, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu 

 22. 5. ne 

6. neděle velikonoční 
Evang.: Jan 14,23-29 

    Duch svatý připomene vám 

všechno, co jsem vám řekl já. 

 

DEN MODLITEB ZA 

PRONÁSL. KŘESŤANY 

 7:30 
za obnovu pravé víry a zbožnosti v českém národě  

a za úmysly, které má P. Maria s naším národem 

 9:30 za farníky 

10:45 
KŘESTNÍ BOHOSLUŽBA  

sv. křtu 2 dětí /ze SIV/: Jan Smutný, Miroslav Buchta  

18:00 MÁJOVÁ POBOŽNOST /Martin Tesař/ 

https://forms.gle/zXZrU77krduee92q8

