POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 21. 10. do 28. 10. 2018
Den

Lit. oslava

Hodina

Sobota

Ne
21.10.

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

MISIJNÍ NEDĚLE

Po
22.10.

18.00
9.00

Úmysl

Oldřichovice (za † Marii Vičánkovou a rodiče)
Pohořelice (za † P. Bohumíra Hozíka CSsR u příležitosti 100. výročí
od jeho narození)

10.30 Komárov (za farníky)
15.30 Pohořelice - pohřeb p. Miroslava Skácela

sv. Jana Pavla II., papeže

zádušní

18.00 Pohořelice (za † Františka Gajzlera, manželku Alžbětu a za živou
rodinu)

Út
23.10.
St
24.10.
Čt
25.10.
Pá
26.10.
So
27.10.

Ne
28.10.

sv. Jana Kapistránského,
kněze
sv. Antonína Marie
Klareta, biskupa
čtvrtek 29. týdne
v mezidobí
pátek 29. týdne
v mezidobí
sobotní památka
Panny Marie

30. neděle
v mezidobí
(XXIII. neděle po Sv. Duchu)

---

---

18.00 Pohořelice (za staříčky Zelíkovy a Přikrylovy a duše v očistci)
18.00 Komárov (za † Jaroslava a Bohuslavu Gabrhelíkovy, oboje rodiče a duše v
očistci)

18.00 Pohořelice (za † Vladimíra Marušáka a duše v očistci)
---

Děkanátní pouť za rodiny a duchovní povolání na Velehradě

7.30

Oldřichovice (za † Miroslava Stašu)

9.00

Pohořelice (za farníky)

10.30 Komárov (za † Aloisii Řehůřkovou, manžela, dva zetě, vnučku a živou
rodinu)

Ohlášky z neděle 21. října AD 2018:
- Dnes odpoledne ve 14.30 hod. bude 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
zazní hudba pro varhany i žestě, vystoupí schola Beati cantores a s recitací také mladí z naší
farnosti. Po skončení programu bude možno uctít relikvii blah. Karla, jehož památku si v tento
den připomínáme. Pravidelná večerní adorace vzhledem k odpolednímu programu již nebude.
- V sobotu 27. října se uskuteční pouť našeho děkanátu za obnovu rodin a nová kněžská a
řeholní povolání na posvátný Velehrad. Program v basilice začíná modlitbou sv. růžence v 15
hod., pokračuje adorací v 16 hod. a vyvrcholí mší sv. s otcem biskupem Msgre Antonínem
Baslerem v 17 hod.
- Z důvodu sobotní děkanátní pouti bude mše sv. v Oldřichovicích až v neděli v 7.30 hod. (v
sobotu nebude)!!!

- Na základě mimořádného dovolení Apoštolského Stolce lze v našich zemích výjimečně získat
plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitova, spojené s modlitbou za zemřelé,
již od 25. října. Týká se to ale pouze těch, kdo by ze závažného důvodu nemohli navštívit hřbitov
v řádném termínu od 1. do 8. listopadu. K tomu je nutné splnit obvyklé podmínky (sv. zpověď,
sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce) + obecnou podmínku nemít zalíbení v žádném hříchu.
- Nezapomeňme na blížící se možnost získávání plnomocných odpustků pro naše zemřelé v
prvním listopadovém týdnu, a tedy i s tím spojenou tzv. "dušičkovou" sv. zpověď.
- Na přání papeže Františka po celý měsíc říjen po bohoslužbách (nebo po růžencových
pobožnostech, když není mše sv.) připojujeme 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"!!!
- 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.

