POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 28. 10. do 4. 11. 2018
Den

Ne
28.10.

Lit. oslava

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

Hodina

Úmysl

7.30

Oldřichovice (za † Miroslava Stašu)

9.00

Pohořelice (za farníky)

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

Po
29.10.

pondělí 30. týdne
v mezidobí

Út
30.10.

úterý 30. týdne
v mezidobí

St
31.10.

18.00 Pohořelice (za † rodiče Kašíkovy, stříčky Fajgarovy a duše v očistci)
---

---

15.00 Pohořelice - pohřeb paní Marie Krejčové
sv. Wolfganga, biskupa

(zádušní)

18.00 Pohořelice (za † Ludmilu Němečkovou, manžela a † Jarmilu
Adamíkovou a manžela)

16.30 Komárov (za † Marii Hnilicovou, manžela, syna, živou a † rodinu
Čt
1.11.

slavnost
VŠECH SVATÝCH

Hnilicovu a Dohnalovu)

18.00 Pohořelice (za † Zdeňka Plška u příležitosti 30-tého výročí úmrtí a za
živou a † rodinu Plškovu a Koníčkovu)

Pá
2.11.

VZPOMÍNKA NA
VŠECHNY VĚRNÉ
ZEMŘELÉ
-----------------------první pátek v měsíci

So
3.11.

sobotní památka
Panny Marie
----------------------------------první sobota v měsíci

8.00

Pohořelice (za † rodinu Vepřkovu a Marii Šebestovou)

9.30

Komárov (na úmysl Sv. otce)

18.00 Pohořelice (za všechny zemřelé)
10.00 Pohořelice (ke cti P. Marie a na smír za urážky Jejího Nep. Srdce)
19.00 hod.: Pohořelice - Mariánské večeřadlo modlitby

17.00 Oldřichovice (za farníky)
9.00

Ne
4.11.

31. neděle
v mezidobí
(XXIV. neděle po Sv. Duchu)

Pohořelice (za všechny zemřelé z naší farnosti)
14.30 – pobožnost za zemřelé na hřbitově

10.30 Komárov (za † Vlastimila Daníčka, syna a živou rodinu)

Ohlášky z neděle 28. října AD 2018:
- Dnes večer od 18 do 19 hod. bude ve farním kostele příležitost k tiché adoraci Nejsvětější
Svátosti.

- Se změnou času se mění i začátky pravidelných večerních bohoslužeb (na 17 hod.) v
Oldřichovicích a na Komárově.
- Vzdělávání ve víře bude ve středu večer po mši sv. na faře.
- Slavnost Všech svatých je doporučeným svátkem = „věřícím se doporučuje toho dne účastnit
se mše sv.“!
- Na první pátek bude po mši sv. ve farním kostele smírná adorace. Na první sobotu bude
dopoledne v 10 hod. mše sv. ke cti Panny Marie a večer v 19 hod. "Mariánské večeřadlo
modlitby".
- Příští neděli bude tradiční "dušičková" sbírka na Charitu.
- Děkujeme dětem, které se minulou neděli zapojily do růžencové pobožnosti a také těm, kteří
pomohli organisačně zajistit nedělní koncert!!!
- Podmínky k získání plnomocných odpustků pro duše v očistci: O slavnosti Všech svatých
(1.11.) odpoledne a po celý den Vzpomínky na všechny věrné zemřelé (2.11.) je možno při
návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří
obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce + obecná podmínka
nemít zalíbení v žádném hříchu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a
vyznání víry. Ve dnech 1. až 8. listopadu lze získat po splnění tří obvyklých podmínek denně
plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitova, když se tam pomodlíme za
zemřelé; v jiných dnech lze takto získat odpustky částečné. Nezapomínejme, že plnomocné
odpustky lze získávat – a věnovat duším v očistci – i kdykoliv během roku (společná modlitba
růžence, půlhodinová adorace, křížová cesta apod.). Pamatujme často na tuto formu pomoci těm,
kteří si již sami pomoci nemohou (= duším v očistci)!!!

