2. neděle v mezidobí
týden 16. – 23. 1. 2022 ve farnosti Pozořice
POŘAD BOHOSLUŽEB:
2. neděle v mezidobí
16. 1. ne

17. 1. po
18. 1.
19. 1.
20. 1.

7:30 za farníky
9:30

za Vladimíra Bartáka, živou a zemřelou rodinu
a za rodinu Malíkovu

Sv. Antonína, opata
18:00 MODLITBA ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ /Martin Tesař/
památka
Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.

Panny Marie, Matky

út jednoty křesťanů památka
18:00 za Josefa Kotvrdu, rodiče, sourozence a duše v očistci
za Annu a Jana Šlingerovy, rodiče Divíškovy,
st
18:00
živou a zemřelou rodinu
Sv. Fabiána, pap. a muč.

čt Sv. Šebestiána, mučedníka 17:00 MC V. ŠUMICE: za dary Ducha sv. pro školáky a studenty

21. 1. pá
22. 1.

Ev.: Jan 2,1-12
To byl v galilejské Káně
počátek znamení, která Ježíš
učinil.

Sv. Anežky, panny a muč.
18:00 za Fabiána a Annu Čalkovských, živou a zemřelou rodinu
památka
Sv. Vincence,

so jáhna a mučedníka
3. neděle v mezidobí

23. 1. ne

16:15

za Josefa a Miladu Bartákovy, rodiče, živou a zemřelou
rodinu

7:30 za farníky

Ev.: Lk 1,1-4; 4,14-21

NEDĚLE
BOŽÍHO SLOVA

9:30

za Miroslava Bočka, živou a zemřelou rodinu
/slouží P. Petr Cvrkal, SDB/

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

-

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: Děkujeme všem štědrým dárcům! Pozořice 124 484 Kč, Sivice
69 881 Kč, Kovalovice 38 611 Kč, Viničné Šumice 60 616 Kč a Hostěnice 28 077 Kč. Výtěžek
za celou farnost je 321 669 Kč, o 30 617 Kč víc než v roce 2020. Děkujeme i všem, kteří jste se
do sbírky aktivně zapojili!
SBÍRKA NA OPRAVY STŘECHY FARY: se koná dnes.

-

SETKÁNÍ FARNÍ RADY bude v úterý od 19:30 hod. na faře.

-

„NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ“: V rámci započatého katechumenátu nabízíme i ostatním
farníkům možnost oživit či prohloubit své náboženské znalosti – poprvé tento čtvrtek
od 19:30 hod. na faře. Setkání může posloužit také jako příprava na budoucí biřmování pro ty,
kteří jej ještě nepřijali. Téma tohoto setkání: Co je vlastně VÍRA, různá náboženství, falešné
představy o Bohu, Boží existence. Těšíme se na vás!
SBÍRKA NA BIBLI bude příští neděli.
SVĚDECTVÍ O MISIÍCH V BULHARSKU se uskuteční příští neděli 23. 1. po druhé mší
svaté – buď přímo v kostele nebo ve zpěvárně – vyprávět bude P. Petr Cvrkal, salesián. Srdečně
zveme!
SYNODA: Vzadu v kostele je nová krabička s označením „dotazy – připomínky – náměty“.
Neváhejte a vhazujte lístky se svými impulsy a nejasnostmi! Na vaše podněty bude průběžně
reagováno na pátečních mších.

-

-

-

-

TENTO PÁTEK: setkání deváťáků (po mši sv. – výjimečně NA FAŘE!)

o
o
o

termíny setkání deváťáků: 21.1. – 4.2. – 18.2. – 4.3. – 18.3.
termíny ministrantských schůzek: 28.1. – 11.2. – 25.2. – 25.3.
termíny příprav na 1. sv. přijímání: 11.2. – 25.2.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY VE FARNOSTI:
o MODLITBA ZA NEMOCNÉ
o SPOLČO PRO KOHOKOLIV
o TICHÁ ADORACE

kostel každá středa
fara
lichý čtvrtek (1x/14 dní)
kostel každá sobota

20:30 – 21:00
19:30 – 21:00
18:15 – 20:30

ROK MANŽELSTVÍ A RODINY 2021/2022

Závěrečné měsíce Roku rodiny
prožijme s krátkými tematickými citáty.
Národní centrum pro rodinu spolupracuje s webem Víra.cz na nové aktivitě pro inspiraci a
povzbuzení rodin. Dvakrát týdně rozesílá zájemcům e-mailem kratičký citát papeže Františka s
podnětem k jednoduché aktivitě a pokračovat v tom hodlá až do 26. června 2022, kdy vrcholí
papežem vyhlášený Rok rodiny Amoris laetitia.
Publikováno: 10. 1. 2022 10:15

Žít v rodině a manželství je krásné, ale i dobrodružné a náročné.
Jak si nenechat ukrást radost z toho krásného?
Jak unést každodenní, ale i zásadní těžkosti?
Jak se navzájem inspirovat, posilovat a vnímat společné poslání?
O těchto tématech píše papež František ve své exhortaci Amoris laetitia – Radost z lásky. Tento
dokument je také hlavním tématem Roku rodiny 2021–2022. Papež v něm povzbuzuje manžele,
děti, seniory i celé rodiny být „světlem v temnotě světa“. Na základě tohoto dokumentu se také
připravují krátké e-mailové citáty s podnětem k jednoduché aktivitě. Zájemci se mohou k odebírání
citátů papeže Františka přihlásit na www.vira.cz/rok-rodin.
Zdroj: www.ado.cz

Rodina je místo, kde se rodiče stávají prvními učiteli víry svým dětem.
Ony se učí tomuto "řemeslu" od osoby k osobě. (Papež František, AL 16)
Téma pro večerní posezení:
Co pro mě znamená víra v Ježíše, co by bylo, kdybych ji neměl?

