POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 14. 10. do 21. 10. 2018
Den

Lit. oslava

Hodina

Sobota

Ne
14.10.

28. neděle
v mezidobí

18.00
9.00

Úmysl

Oldřichovice (na poděkování za 80 let života a za † manžela Aloise)
Pohořelice (za farníky)

(XXI. neděle po Sv. Duchu)

10.30 Komárov (za † Vojtěcha Vyorala, živou rodinu a † rodiče Mlýnkovy)
Po
15.10.
Út
16.10.
St
17.10.
Čt
18.10.
Pá
19.10.
So
20.10.
Ne
21.10.

památka sv. Terezie od
Ježíše, panny a učitelky
Církve
sv. Markéty Marie
Alacoque, panny
památka sv. Ignáce
Antiochijského, biskupa a
mučedníka

18.00 Pohořelice (za † Ludmilu Gajdošíkovou a všechny ctitele a ctitelky
Panny Marie)

---

---

18.00 Pohořelice (za † rodiče Bilavčíkovy, syna, dceru, živou a † rodinu)

svátek sv. Lukáše,
evangelisty

18.00 Komárov (za † Stanislava Jurču, rodiče a živou rodinu)

sv. Pavla od Kříže, kněze

18.00 Pohořelice (za † Zbyňka Čechmánka, živou a † rodinu)

sobotní památka
Panny Marie

29. neděle
v mezidobí
(XXII. neděle po Sv. Duchu)

MISIJNÍ NEDĚLE

18.00 Oldřichovice (za † Marii Vičánkovou a rodiče)
9.00

Pohořelice (za † P. Bohumíra Hozíka CSsR u příležitosti 100. výročí
od jeho narození)

10.30 Komárov (za farníky)

Ohlášky z neděle 14. října AD 2018:
- Dnes od 19 do 20 hod. bude ve farním kostele obvyklá příležitost k tiché adoraci Nejsvětější
Svátosti Oltářní. Po jejím skončení se pomodlíme příslušnou část novény k blah. Karlovi.
- Ve středu po mši sv. bude na faře první vzdělávání ve víře v tomto školním roce.
- Příští neděli bude sbírka na misie.
- Příští neděli 21. října bude odpoledne ve 14.30 hod. ve farním kostele růžencová pobožnost,
vedená dětmi z naší farnosti, a následně v 15 hod. koncert k připomenutí stého výročí narození
P. Bohumíra Hozíka CSsR a výročí dalších kněží (P. Františka Sušila a P. Aloise Potěhníka). Na
koncertě, dá-li Pán Bůh, zazní hudba pro varhany i žestě, vystoupí schola Beati cantores a s
recitací také mladí z naší farnosti.
- Na přání papeže Františka po celý měsíc říjen budeme po bohoslužbách (nebo po růžencových
pobožnostech, když není mše sv.) připojovat modlitby "Pod ochranu Tvou" a "Sv. Michaeli
archanděli". Svatý otec vyzval k těmto modlitbám a k pobožnosti sv. růžence na "odražení útoku
ďábla, který chce rozdělit Církev"!!!
- Za dva týdny, v sobotu 27. října, se uskuteční pouť našeho děkanátu za rodiny a duchovní
povolání na posvátný Velehrad.
- Růžencové pobožnosti jsou během měsíce října ve farním kostele každý den: vždy půl hodiny
před mší sv.; ve dnech, kdy není mše sv., večer v 18 hod.

