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 20. – 27. 11. 2022
Sobota

19. 11. 17:15 za oběti 1. a 2. sv. války (místní rodáky) s prosbou za zachování míru

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Sbírka na opravy
za farníky
20. 11. 7:30
9:30 na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další pomoc
Neděle

Pondělí

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

21. 11. 18:00 Dušičková pobožnost (Daniel Capil)
Úterý

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

22. 11. 18:00 za Cecílii Trunečkovou a živou a zemřelou rodinu
Středa

23. 11. 18:00 za Radku Mačkalovou, Miroslavu Bartákovou a syna a živou rodinu
Čtvrtek

Památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze a druhů, mučedníků

24. 11. 18:00 OC Hostěnice
Pátek

25. 11. 18:00 Mše sv. (nejen) pro děti
za Evu a Karla Mazálkovy a živou a zemřelou rodinu
Sobota

26. 11. 17:15 Žehnání adventních věnců
za živou a zemřelou rodinu Křížovu a Tomancovu

1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Neděle

27. 11.

7:30

Začátek nového liturgického roku

Žehnání adventních věnců
za farníky
Žehnání adventních věnců

9:30 za živou a zemřelou rodinu Lukáškovu a Hlubinkovu

Další ohlášky:
 Sbírka na podporu katolických sdělovacích prostředků činila 31 520,- Kč.
 Červená středa 23. 11. Tato iniciativa má za cíl připomínat lidi pronásledované
pro svou víru, podpořit solidaritu s nimi a propagovat víru i toleranci ve
společnosti. Více na: www.cervenastreda.cz.
 Úmysly mší sv. na příští rok se budou zapisovat na faře v pátek 25. 11. od
17:30 hod. a po mši, v sobotu 26. 11. od 16:45 a v neděli 27. 11. mezi mšemi.
 Průvodce adventem je k dispozici v kostele (dobrovolný příspěvek 10,- Kč).
 Stavba adventního věnce před farou se uskuteční v pátek 25. 11. od 14 hod.
Prosím, přijďte pomoct, je to potřeba! Vezměte si rukavice a zahradnické nůžky.
 Vyrobit si adventní věnec s partou ženských, v pohodě a bez nepořádku
můžete v pátek 25. 11. od 18 hod. v Dělňáku, kam jste zváni Městysem
Pozořice. Více info a přihlašování na www.pozorice.cz.
 Žehnání adventních věnců bude na začátku všech mší 1. neděle adventní
(i sobotní večerní).
 K adventní aktivitě jsou i letos zváni všichni. Podstatou projektu je nechat se
inspirovat sv. Janem Křtitelem a něco ve svém životě změnit. Každý
adventní týden nás budou provázet Janovy výroky a náměty k tomu, jak využít
svůj čas. Vzadu u oltáře bude nástěnka se symbolickými hodinami a lístky
s úkoly. Za splněný úkol si další týden můžete nalepit hvězdičku.
 Prvosobotní modlitba chval bude výjimečně již v sobotu 26. 11. od 20 hod.
V prosinci již další nebude.
 Mladí jsou zváni na děkanátní setkání mládeže v sobotu 3. 12. od 14 hod.
v Rajhradě.
 Svatý Mikuláš navštíví náš kostel v pondělí 5. 12. po mši svaté. Zájemci
o setkání se mohou zapisovat vzadu na nástěnku do neděle 27. 11., aby Mikuláš
věděl, jak se do Pozořic zásobit.
 Katolický týdeník – předplatné. Prosím, předplatné si zajistěte sami nebo
s pomocí svých blízkých s doručováním na vaši adresu. Vaši blízcí mají
možnost vám předplatné věnovat jako dárek (viz letáček v kostele nebo
www.katyd.cz). Jen pokud tuto možnost nemáte, můžete využít odběru přes
farnost tím, že do obálky vložíte částku 1040,- Kč s vašimi údaji (jméno, adresa,
telefon) a obálku vhodíte do kterékoli pokladničky v kostele do 4. 12.
 Úřední hodiny pana faráře. K zařizování různých úředních záležitostí mě
můžete osobně či telefonicky kontaktovat od úterý do soboty. Prosím, pokud to
není neodkladné, nevyužívejte k tomu neděli (zvláště dobu před a po mši svaté)
a pondělí, kdy má tzv. volný den. V případě zaopatření umírajícího nebo pohřbu
mě můžete pochopitelně kontaktovat kdykoli dle potřeby.

