POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 9. 12. do 16. 12. 2018
Den

Liturgická oslava

Hodina

Sobota

17.00
Ne
9.12.

2. neděle
adventní

9.00

Úmysl

Oldřichovice (za † manžela Stanislava a živou rodinu)
Pohořelice (za živou a † rodinu Novákovu)

10.30 Komárov (za farníky)
Po
10.12.
Út
11.12.
St
12.12.
Čt
13.12.
Pá
14.12.

pondělí po 2. neděli
adventní
sv. Damasa, papeže
Panny Marie
Guadalupské
památka sv. Lucie,
panny a mučednice
památka sv.Jana od
Kříže, kněze a učitele
Církve

18.00 Pohořelice
---

---

18.00 Pohořelice (za † Františka Bartůňka, živou a † rodinu)
17.00 Komárov (za † Oldřicha Vyorala, rodiče, dva bratry a dvě sestry)
18.00 Pohořelice (za Ludmilu a Rudolfa Ručkovy, celou † a živou rodinu)
6.30

Pohořelice - "Rorate" (ke cti P. Marie s prosbou o Její ochranu pro
rodiny naší farnosti)

So
15.12.

Pohořelice – zpovídání od 14.30 do 15.45 hod.

sobota po 2. neděli
adventní

Oldřichovice – zpovídání od 16.00 hod.

17.00 Oldřichovice – s udílením svátosti nemocných (za † rodinu Šustkovu,
Zelíkovu, † rodiče a bratra)

Ne
16.12.

3. neděle
adventní
"Gaudete"

9.00

Pohořelice (za farníky)

10.30 Komárov (za † Josefa Kadlece, rodiče, sestru, dceru a živou rodinu)

Ohlášky z neděle 9. prosince AD 2018:
- Posvátnou doba adventní „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 18 do 19 hod. bude ve farním kostele příležitost k tiché adoraci Nejsvětější
Svátosti.
- Ve středu večer po mši sv. bude na faře vzdělávání ve víře.
- Mimořádné předvánoční zpovídání bude v Pohořelicích v sobotu od 14.30 do 15.45 hod.
(přijde vypomoci i P. Václav Fojtík z Březnice) a v Oldřichovicích v sobotu před mší sv. od 16
hod. (v případě potřeby i po mši sv.). Na Komárově bude v předvánočním týdnu.
- Při sobotní mši sv. v Oldřichovicích bude možnost přijmout svátost pomazání nemocných.
K přijetí této svátosti je třeba se dobře připravit, mimo jiné také očistou srdce ve sv. zpovědi.
(V Pohořelicích a na Komárově se bude svátost pomazání nemocných společně při mši sv.
udělovat v předvánočním týdnu.)

- Pokud víte o někom ze starých nebo nemocných, kteří by si přáli přijmout sv. svátosti nebo
kdo již delší dobu této možnosti nevyužili a nyní by měli zájem, dejte, prosím, vědět
duchovnímu správci (popř. pomozte zprostředkovat návštěvu).
- Další rorátní mše sv. ke cti Panny Marie bude, dá-li Pán Bůh, v sobotu v 6.30 hod. Srdečně
zveme nejen děti a jejich rodiče, ale i všechny ostatní.
- Do příští neděle můžete přispět do sbírky na „Biblické dílo“. Nezapomínejme, obzvláště v
době adventní, častěji otvírat Písmo sv. k četbě a rozjímání!!!

