POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 18. 11. do 25. 11. 2018
Den

Lit. oslava

Hodina

Sobota

17.00
Ne
18.11.

33. neděle
v mezidobí

9.00

Úmysl

Oldřichovice (za † rodiče Walovy a dceru Jarmilu)
Pohořelice (za † Marii Zelíkovou u příležitosti 85-tého výročí jejího
narození)

(XXVI. neděle po Sv. Duchu)

10.30 Komárov (za farníky)
Po
19.11.
Út
20.11.
St
21.11.

pondělí 33. týdne
v mezidobí
úterý 33. týdne
v mezidobí
památka
Zasvěcení Panny Marie
v Jerusalemě

Čt
22.11.

památka sv. Cecilie,
panny a mučednice

Pá
23.11.

sv. Klementa I., papeže a
mučedníka

So
24.11.

památka sv. Ondřeje
Dung-Laca, kněze,
a druhů, mučedníků

Ne
25.11.

Slavnost
JEŽÍŠE KRISTA
KRÁLE

18.00 Pohořelice (za † rodinu Kašpárkovu, Zelíkovu a duše v očistci)
---

---

18.00 Pohořelice (na dobrý úmysl)
17.00 Komárov (za † rodinu Rybeckou a Sasínovu a za dar zdraví pro živou
rodinu)

18.00 Pohořelice (za † rodiče, prarodiče a duše v očistci)
17.00 Oldřichovice (za † Josefa Martínka, živou a † rodinu)
9.00

Pohořelice (za farníky)

10.30 Komárov (na poděkování - s prosbou o další pomoc a požehnání)

Ohlášky z neděle 18. listopadu AD 2018:
- Dnes ve 14 hod. bude ve farním kostele křestní bohoslužba.
- Dnes v 17 hod. se uskuteční v rámci celostátního festivalu Den poesie ve společenské
místnosti pohořelického zámku kulturní program „Růže nepřestávají hořet...“, pořádaný naší
farností. Vstup zdarma, drobné občerstvení zajištěno. Všechny srdečně zveme!!!
- Adorace vzhledem k podvečernímu programu na zámku dnes výjimečně nebude.
- V pátek 23. listopadu odpoledne (od 14 do 18 hod.) a v sobotu 24. listopadu dopoledne (od 8
do 12 hod.) bude "Den otevřených dveří" na Stojanově gymnasiu na Velehradě. O týden
později, v sobotu 1. prosince od 9 do 12 hod. bude možno navštívit Arcibiskupské gymnasium v
Kroměříži.
- Příští neděli 25. listopadu, o slavnosti Ježíše Krista Krále, je možno získat plnomocné
odpustky při společné obnově zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, které vykonáme
po mši sv. Spolu s ním obnovíme i zasvěcení naší farnosti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

