POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 7. 10. do 14. 10. 2018
Den

Lit. oslava

Hodina

Sobota

Ne
7.10.

27. neděle
v mezidobí

18.00
9.00

Úmysl

Oldřichovice (za poutníky k Paní Zdislavě a na jejich dobré úmysly)
Pohořelice (za † Miroslava a Věru Vaculovy)

(XX. neděle po Sv. Duchu)

10.30 Komárov (za farníky)
Po
8.10.
Út
9.10.
St
10.10.
Čt
11.10.
Pá
12.10.
So
13.10.
Ne
14.10.

pondělí 27. týdne
v mezidobí

---

---

sv. Jana Leonardiho, kněze

---

---

středa 27. týdne
v mezidobí

---

---

sv. Jana XXIII., papeže

---

---

sv. Radima, biskupa

---

---

sobotní památka
Panny Marie

28. neděle
v mezidobí
(XXI. neděle po Sv. Duchu)

18.00 Oldřichovice (na poděkování za 80 let života a za † manžela Aloise)
9.00

Pohořelice (za farníky)

10.30 Komárov (za † Vojtěcha Vyorala, živou rodinu a † rodiče Mlýnkovy)

Ohlášky z neděle 7. října AD 2018:
- Pravidelný nedělní výstav Nejsvětější Svátosti dnes večer mimořádně nebude.
- V tomto týdnu z důvodu duchovních cvičení nebudou o všedních dnech v naší farnosti
bohoslužby. V naléhavých případech se, prosím, obracejte na otce Ryszarda Turko z Napajedel
– mob.: 739 692 213.
- Páteční výuka náboženství ve škole i na faře v tomto týdnu odpadá.
- Od pátku 12. října začneme společnou přípravnou novénu před oslavou památky blah. Karla
Rakouského, která v letošním roce připadá na misijní neděli. Budeme při ní prosit za duchovní
obrodu naší vlasti i celé Evropy, za mír ve světě a na osobní úmysly.
- Přespříští neděli 21. října je na odpoledne plánována růžencová pobožnost, vedená dětmi z naší
farnosti, a následně koncert k připomenutí stého výročí narození P. Bohumíra Hozíka CSsR a
výročí dalších kněží (P. František Sušil, P. Alois Potěhník).
- Říjen je měsícem Královny posvátného Růžence. Pamatujme na tuto modlitbu, jejíž síla se už
mnohokrát ukázala v dějinách Evropy i světa!!! Růžencové pobožnosti jsou ve farním kostele
každý den: vždy půl hodiny před mší sv.; ve dnech, kdy není mše sv., jsou večer v 18 hod.

