POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 2. 12. do 9. 12. 2018
Den

Liturgická oslava

Hodina

Sobota

Ne
2.12.

1. neděle
adventní
(začátek nového
církevního roku)

17.00
9.00

Úmysl

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

10.30 Komárov (za † Josefa Řehůřka, manželku, dva zetě, vnučku a živou
rodinu)

Po
3.12.
Út
4.12.
St
5.12.
Čt
6.12.
Pá
7.12.

památka sv. Františka
Xaverského, kněze
sv. Jana Damašského,
kněze a učitele Církve
středa po 1. neděli
adventní
sv. Mikuláše, biskupa
památka sv. Ambrože,
biskupa a učitele Církve
---------------------------------------------------

18.00 Pohořelice
---

---

18.00 Pohořelice
17.00 Komárov (za † rodiče Jurčovy, dva syny, dceru a zetě)
18.00 Pohořelice (za duše † dárců mešních fundací - zřízených před 25. únorem 1948)

1. pátek v měsíci

So
8.12.

slavnost PANNY
MARIE, POČATÉ
BEZ POSKVRNY
PRVOTNÍHO HŘÍCHU

Ne
9.12.

2. neděle
adventní

6.30

Pohořelice (ke cti P. Marie)

17.00 Oldřichovice (za † manžela Stanislava a živou rodinu)
9.00

Pohořelice (za živou a † rodinu Novákovu)

10.30 Komárov (za farníky)

Ohlášky z neděle 2. prosince AD 2018:
- Začala posvátná doba adventní, kterou „máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po
Kristu“. Je třeba pamatovat na vážný ráz této doby a varovat se všeho, co by tomu bylo na
překážku!!!
- Dnes večer od 19 do 20 hod. bude ve farním kostele příležitost k tiché adoraci Nejsvětější
Svátosti.
- Ve čtvrtek večer v 18.15 hod. se na faře uskuteční, dá-li Pán Bůh, setkání rodičů v rámci
přípravy na první svaté přijímání jejich dětí.
- Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu je doporučeným svátkem =
„věřícím se doporučuje toho dne účastnit se mše svaté“!!! Mše sv. ze slavnosti bude ve farním
kostele v její předvečer v pátek v 18 hod. (po mši sv. bude prvopáteční smírná adorace) a v den
slavnosti v sobotu ráno v 6.30 hod.
- O sobotách v posvátné době adventní budou ve farním kostele, dá-li Pán Bůh, ráno v 6.30 hod.
rorátní mše sv. ke cti Panny Marie, na které zveme nejen děti, ale i všechny ostatní.
- Po dobu 14 dní můžete přispět na „Biblické dílo“ do označené pokladničky. Nezapomínejme,
obzvláště v době adventní, častěji otvírat Písmo sv. k četbě a rozjímání!!!

