
 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST POZOŘICE 

farní web: www.farnostpozorice.cz; email: pozorice@dieceze.cz 

P. Václav Hejč, farář (fara Pozořice) – tel.: 737 896 478 

P. Václav Novák, farní vikář (fara Holubice) – tel.: 604 136 065 

Pořad bohoslužeb v týdnu 27. 11. – 4. 12. 2022 

Sobota 

26. 11. 

 

17:15 
Žehnání adventních věnců 

za živou a zemřelou rodinu Křížovu a Tomancovu 

Neděle 

27. 11. 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začátek nového liturgického roku 

7:30 
Žehnání adventních věnců 

za farníky 

9:30 
Žehnání adventních věnců 

za živou a zemřelou rodinu Lukáškovu a Hlubinkovu 

 Pondělí 

28. 11. 

 

  

Úterý 

29. 11. 

 

7:00 na poděkování Bohu za 70 roků života s prosbou o další pomoc a ochranu 

Středa 

30. 11. 

Svátek sv. Ondřeje, apoštola 

18:00 za živé a zemřelé spolužáky ročníku 1950, 1951, 1952 

Čtvrtek 

1. 12. 

 

17:00 Kovalovice za Stanislava Žemlu a živou a zemřelou rodinu 

Pátek 

2. 12. 

 První pátek 

7:00 
na smír Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a úmysly apoštolátu modlitby, za duchovní 

povolání a zemřelé v bitvě u Slavkova 

17-17:50 Svátost smíření 

18:00 
Mše sv. (nejen) pro děti a mladé 

za Aloise a Františku Šmerdovy a živou a zemřelou rodinu 

Sobota 

3. 12. 

Památka sv. Františka Xaverského, kněze  První sobota 

7:00 za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu 

15:30 Mariánská pobožnost první soboty 

16:15 za Antonína a Alžbětu Kocmanovy a živou a zemřelou rodinu 

Neděle 

4. 12. 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ  

7:30 za farníky 

9:30 za Josefa a Františku Drápalovy a živou a zemřelou rodinu 

 

  



 

Další ohlášky: 

 Sbírka na opravy činila 36 079,- Kč. 

 Příležitost ke svátosti smíření je zpravidla půl hodiny před každou mší sv. 

 Návštěvy nemocných: 

- v Sivicích ve středu dopoledne - o. Václav Hejč 

- v Pozořicích ve čtvrtek dopoledne - o. Václav Novák 

- v Kovalovicích a V. Šumicích v pátek dopoledne - o. Václav Novák 

 Farní kavárna bude v neděli 4. 12. po obou mších sv.  

 Fotografie zemřelých si, prosím, vyzvedněte v zákristii. 

 Průvodce adventem je k dispozici v kostele (dobrovolný příspěvek 10,- Kč). 

 Adventní aktivita pro všechny. U východu si vyzvedněte lístek se slovem Jana 

Křtitele, souvisejícím symbolem a výzvami. Za splnění si další neděli nalepte 

hvězdičku na nástěnku s hodinami, které symbolizují dar času přípravy na 

Vánoce a ke změně života. 

 Svatý Mikuláš navštíví náš kostel v pondělí 5. 12. po mši svaté. Zájemci 

o setkání se mohou zapisovat na nástěnce u východu do neděle 27. 11. 

 PoŠuKovSká schola nabízí k prodeji svá dvě CD. Můžete to pojmout třeba 

jako tip na vánoční dárek. Cena jednoho CD je 100,- Kč. V případě zájmu 

kontaktujte Veroniku Coufalovou na e-mailu: verca@posukovskaschola.cz. 

 Knihkupectví na faře bude otevřeno v neděli 4. 12. a 11. 12. po mších sv. 

 Topení v kostele. Vzhledem k vysokým cenám plynu letos nebudeme 

temperovat kostel na určitou teplotu, ale budeme zapínat kotel pouze na nedělní 

bohoslužby tak, aby šlo teplo pod nohy. Ve všední dny a v sobotu se nebude 

topit. Oblékejte se proto teple a nenechte se odradit! Nedělní topení zahájíme 

příští neděli. 

 Ministrantská schůzka i florbal bude v pátek 2. 12. 

  


