
                      Římskokatolická  farnost sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši 
                             Vás srdečně zve na 250. prosebnou mariánskou pouť 

        Nový Jeruzalém 
Program pout ě: 1)svatý r ůženec,  svátost smí ření 
               2)koncelebrovaná mše svatá 
               3)adorace a svátostné požehnání 
             To vše na spole čné prosby a úmysly: 
   l) o nová a trvalá kněžská a řeholní povolání              2) o věrné a obětavé spolupracovníky kněží 
  3) o vzrůst víry v našem kraji                                       4) o pokoj a mír ve světě a v našich rodinách  

 5) o život těla a duše pro všechny počaté děti               6) na smír za hříchy celého světa 
Začátek v úterý 13. října  2020  v l8 hodin v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši                                                               

Hlavní celebrant a kazatel  Mons. Mgr. Jiří Mikulášek,  
             Děkan královské stoli ční kapituly v Brn ě na Petrov ě 
Sbírka bude na úhradu nutnou režii a na náklady spojené s blahořečení P. Buly a P. Drboly 
 
Vnímáš, že je málo kněží, řeholníků,  mizí  víra  v našich rodinách a našem kraji,  
                                                         není pokoj a mír ve světě, náš národ a církev vymírá? 
Pak přijmi naše pozvání a pojď s námi společně  a s Matkou Lásky 

        - chválit, d ěkovat a prosit Všemohoucího Otce, skrze Syna, v Duc hu svatém a v ěř!                                              
 

       Salvator  mundi, salva nos!  (Spasiteli světa, zachraň nás!) 
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