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 13. – 20. 11. 2022
Sobota

12. 11. 17:15 za oběti 1. a 2. sv. války (místní rodáky) s prosbou za zachování míru

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Neděle

Den Bible, Světový den chudých
Sbírka na podporu katolických médií

13. 11. 7:30 za farníky

9:30

na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc

Pondělí

14. 11. 18:00 Dušičková pobožnost (Mojmír Novotný)
Úterý

15. 11. 18:00 Bohoslužba slova (Martin Tesař)
Středa

16. 11. 18:00 Bohoslužba slova (Václav Barták)
Čtvrtek

Památka, sv. Alžběty Uherské, řeholnice

Mezinárodní den studentstva

17. 11. 17:00 MC V. Šumice za Marii a Hynka Ondráčkovy za Josefa Navrátila
Pátek

Památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

18. 11. 18:00 Bohoslužba slova (Jan Brtník)
Sobota 11:00 Svatba – Petr Divácký a Jitka Severová
19. 11. 15:00 Pohřeb – Karel Prchal z Pozořic

17:15

za Nasťu Placarovou, manžela, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
za farníky
20. 11. 7:30
9:30 za Jiřího Titze, rodiče a živou a zemřelou rodinu
Neděle

Sbírka na opravy

Další ohlášky:

 Dnes se koná sbírka na podporu katolických sdělovacích prostředků.
 Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy.
 Úmysly mší svatých na příští rok se budou zapisovat v pátek 18. 11. od 17 h.
a po bohoslužbě slova, v sobotu 19. 11. od 16:45 a v neděli 20. 11. mezi mšemi.
 Pravidelná středeční modlitba za nemocné a za farnost bude od středy 16. 11.
od 20 hod. Na stolku v kostele je opět připravena krabička, kam můžete dávat
vaše prosby o modlitbu.
 V týdnu od 13. do 20. 11. bude probíhat Týden modliteb za mládež.
Vyvrcholením Týdne bude nedělní Slavnost Ježíše Krista Krále, kdy budeme
slavit 37. světový den mládeže. Smyslem je spojit se ve vzájemné modlitbě za
mladé lidi.
Dobrý Otče,
vylej svého Ducha Svatého
na všechny mladé lidi a dej jim poznat
svou lásku, kterou je nekonečně miluješ.
Daruj jim nový pohled na Tvou dobrotu,
nové zakoušení Tvé moci,
novou důvěru k Tvému slovu
i novou odevzdanost pro Tvou službu,
aby Tvoje Láska rostla v jejich srdcích.
Panno Maria, Ty, která jsi dobře porozuměla tomu,
co to znamená svěřit se do Božích rukou
a s radostí spěchat šířit evangelium,
přimlouvej se za nás!
Amen.
 Farnost Šlapanice zve mladé v úterý 15. 11. na duchovní program pro mladé
v rámci Týdne modliteb za mládež. V 18 hod. začne v kostele v Šlapanicích mše
svatá, na kterou naváže katecheze „Jak žít s Bohem v každodenním životě“. Na
závěr bude i malé pohoštění. Přijede za námi o. Jan Pavlíček z Diecézního
centra života mládeže MAMRE, který s mládeží pracuje pravidelně.
 Mladí jsou zváni na děkanátní setkání mládeže v sobotu 3. 12. od 14 hodin
v Rajhradě.
 O. Václav Hejč má od 14. do 18. 11. dovolenou. V případě zaopatření
umírajícího, pohřbu nebo nějaké neodkladné záležitosti jej můžete kontaktovat.
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