POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 25. 11. do 2. 12. 2018
Den

Lit. oslava

Hodina

Sobota

Ne
25.11.

Slavnost
JEŽÍŠE KRISTA
KRÁLE

17.00
9.00

Úmysl

Oldřichovice (za † Josefa Martínka, živou a † rodinu)
Pohořelice (za farníky)

10.30 Komárov (na poděkování - s prosbou o další pomoc a požehnání)
Po
26.11.
Út
27.11.
St
28.11.

pondělí 34. týdne
v mezidobí
úterý 34. týdne
v mezidobí

18.00 Pohořelice (za † Zdeňka Hrdého, živou a † rodinu Hrdou a Rozumkovu)
---

---

středa 34. týdne
v mezidobí

18.00 Pohořelice

Čt
29.11.

čtvrtek 34. týdne
v mezidobí

17.00 Komárov (za † Jaroslava Sukupa, manželku a prarodiče Mlýnkovy)

Pá
30.11.

svátek sv. Ondřeje,
apoštola

So
1.12.

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

Ne
2.12.

1. neděle
adventní
(začátek nového
církevního roku)

18.00 Pohořelice
10.00 Pohořelice (ke cti P. Marie a na smír za urážky Jejího Nep. Srdce)
19.00 hod.: Pohořelice - Adventní vigilie s Pannou Marií

17.00 Oldřichovice (za farníky)
9.00

Pohořelice (za † Ferdinanda Vaculu, živou a † rodinu)

10.30 Komárov

Ohlášky z neděle 25. listopadu AD 2018:
- Dnes večer od 18 do 19 hod. bude ve farním kostele příležitost k tiché adoraci Nejsvětější
Svátosti.
- Vzdělávání ve víře bude na faře ve středu po mši sv.
- Od čtvrtka 29. listopadu začíná novéna před slavností Neposkvrněného Početí Panny Marie.
Kdo chcete, můžete se v modlitbě připojit.
- Na první sobotu bude ve farním kostele dopoledne v 10 hod. mše sv. ke cti Panny Marie a
večer v 19 hod. společná adventní vigilie s Pannou Marií - adorace spojená s díkuvzdáním
za dar života a prosbou o jeho stálou ochranu.
- Při všech bohoslužbách 1. neděle adventní budou požehnány symboly této posvátné doby –
adventní věnce.
- Prosím rodiče dětí, u nichž je předpoklad, že by na jaře mohly, dá-li Pán Bůh, přistoupit k
prvnímu sv. přijímání, aby se přišli domluvit na společné přípravě.
- Pán Bůh zaplať všem, kdo se podíleli na přípravě "Dne poesie" minulou neděli!!!

