
6. neděle velikonoční 

týden 22. – 29. 5. 2022 ve farnosti Pozořice 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB: 

 

OHLÁŠKY: 

- SBÍRKA NA OPRAVY vynesla částku 36.423,- Kč. Velký dík všem dárcům!! 

 

- SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY se koná dnes. 

 

- 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.  

 

- POUŤ NA SV. HOSTÝN: Kdo by měl zájem jet s o. Pavlem na sv. Hostýn v pondělí 30. 5., ať 

se ozve přímo jemu.  Tel. 731 402 168 – možno volat nebo napsat sms.  

 

- POUŤ DO ŘÍMA: viz nástěnka a zde v elektr. ohláškách 

 21. 5. so  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/ 

 23. 5. po  18:00 MÁJOVÁ POBOŽNOST /Václav Barták/ 

 24. 5. út  18:00 OC HOSTĚNICE: za farníky + MÁJOVÁ 

 25. 5. st Sv. Urbana, papeže 18:00 za Pavla Severu, rodiče a duše v očistci + MÁJOVÁ 

 26. 5. čt 
Nanebevstoupení Páně 

                          slavnost 

7:00 za P. Karla Pavlíčka 

18:00 
za Františka a Josefu Křížovy, živou a zemřelou rodinu  

a duše v očistci 

 27. 5. pá 
ZAČÍNÁ NOVÉNA  

K DUCHU SVATÉMU 
18:00 

za Vladimíra Buchtu, manželku, děti a živou rodinu 

+ MARIÁNSKÁ LITANIE  

 28. 5. so  

9:00 1. SV. ZPOVĚĎ DĚTÍ /zpovídají 3 kněží/ 

17:15 
za rodiče Hlučkovy, tři syny, dceru, zetě, snachu, vnuka  

duše v očistci 

19:30 
HOLUBICE: MODLITBA ZA OBEC HOLUBICE  

A ZA BOŽÍ OCHRANU PRO CELÝ NÁŠ KRAJ 

 29. 5. ne 

7. neděle velikonoční 
Evang.: Jan 17,20-26 

    Ať všichni jsou jedno! 

DEN MODLITEB ZA 

SDĚL. PROSTŘEDKY 

 

1.SV. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 

 7:30 za Karla a Annu Šmerdovy 

 9:30 za prvokomunikanty a jejich rodiny /1. sv. přij. – 11 dětí/ 

18:00 
SIVICE /VOJEZDY – U BOŽÍ MUKY/:  

MÁJOVÁ POBOŽNOST KE CTI SV. URBANA 

https://forms.gle/zXZrU77krduee92q8


 

- 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! 

 

- PARKOVÁNÍ PŘED KOSTELEM: Prosíme, neparkujte na vydlážděném chodníku, který je 

určen pro pěší a není stavěn na nosnost vozidel. Využívejte parkovacích míst – starší lidé přímo 

u kostela a mladší u Hrušky, u hřbitova, zdr. střediska, u orlovny. Díky za vaši ohleduplnost! 

 

- TENTO PÁTEK:  

o příprava na 1. sv. přijímání – po mši ve zpěvárně 

o setkání deváťáků – letos poslední – po mši na farním dvoře – zakončení školního roku 

u táboráku – zhodnocení a co dál… 

 

- SVATEBNÍ OHLÁŠKY: Richard Karmazín z Pozořic a Hana Vaclová ze Záhlinic (farnost 

Hulín) budou církevně oddáni v sobotu 4. 6. 2022 zde v kostele v Pozořicích. Tímto oznámením 

se také svěřují do našich modliteb! Kdo by věděl o nějaké překážce bránící tomuto sňatku, je 

povinen to oznámit na faře.  

 

 

 

 

POUŤ DO ŘÍMA S ODPOČINKEM U MOŘE  

TERMÍN: 26. - 30. června 2022  

přihlašujte se na info@ckpastor.com,  

+420 728 305 474  

nebo na tel.: 776 174 971; v.kopecek@email.cz 

 

 
 

 

HLAVNÍ BODY Z PROGRAMU POUTNÍHO ZÁJEZDU: 

 

NEDĚLE 26. června 2022: odjezd z „Žarošicka“, přesná místa a pokyny na cestu 

budou upřesněny cca 10 dní před odjezdem.  

 

PONDĚLÍ 27. ČERVNA 2021: příjezd do Říma, prohlídka náměstí sv. Petra, baziliky 

sv. Petra, mše svatá a modlitba za rodiny účastníků zájezdu v kostele Santo Spirito in 

Sassia, který byl vyhlášen Janem Pavlem II poutním místem Božího Milosrdenství. 

Procházka kolem Andělského hradu do centra Říma, prohlídka barokních skvostů                   

na Piazza Navona, slavné barokní fontány od Berniniho, baziliky sv. Anežky Římské,                 



a dále shlédnutí Panteonu. Přestávka na italskou zmrzlinu. Ubytování na hotelu                         

v blízkosti Vatikánu. Večeře, volný čas.  

 

ÚTERÝ 28. ČERVNA 2022: Prohlídka baziliky San Giovanni Laterano a mše sv., 

Svaté Schody, Santa Croce in Gerusalamme, bazilika sv. Klementa a hrob sv. Cyrila. 

Odpoledne možnost výletu k moři, po návratu na hotel  

večeře, volný čas, procházka nočním Římem k osvětlené fontaně di Trevi a ke 

Španělským schodům.  

 

STŘEDA 29. ČERVNA 2022: Santa Maria Maggiore, shlédnutí poutního 

starodávného obrazu Panny Marie, ke kterému se lidé utíkaly v dobách válek a moru. 

Mše svatá v této bazilice. Dále procházka ke Kolosseu, Foro Romanu, bazilika sv. 

Petra v řetězech (se sochou Mojžíšem od Michelangela), a prohlídka baziliky sv. Pavla 

za hradbami. Odpoledne volný čas, nákup suvenýrů, a ve večerních hodinách odjezd 

zpět do ČR. 

 

ČTVRTEK 30. ČERVNA: dopoledne příjezd do ČR. 

 

 

Pořadí jednotlivých návštěv se může změnit, v souvislosti s počasím, programu Papeže                  

ve Vatikánu, apod. 
CENA ZÁJEZDU 8500,- zahrnuje dopravu luxusním autobusem, ubytování ve 3hvězdičkovém 

hotelu v blízkosti náměstí sv. Petra, 2x snídaně na hotelu, klimatizace na pokojích, každý pokoj 

má vlastní koupelnu a WC, TV, klimatizaci, WIFI zdarma.  

Večeře o třech chodech (italské těstoviny/risotto, maso se salátem, zákusek) je možné připlatit na 

místě v hotelu, cena večeře 15eur. 

V případě zájmu je možné zajistit pojištění léčebných výloh v zahraničí, 230czk/os.na celý pobyt. 

Taxa za pobyt v Římě, 4eu/den/os., splatná na místě. 

Služby poutního zájezdu jsou pro Vás zajištěny CK PRIMA ITALIA ve spolupráci s CK 

PASTOR, sro, cestovní agenturou. 


