POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 23. 12. do 30. 12. 2018
Den

Liturgická oslava

Hodina

Sobota

17.00
Ne
23.12.

4. neděle
adventní

9.00

Úmysl

Oldřichovice (za † Františka Měrku, živou a † rodinu)
Pohořelice (za † rodiče a Zdeňka Horáka)

10.30 Komárov (za farníky)
pondělí po 4. neděli
adventní
-------------------------------

Po
24.12. Vigilie slavnosti
Narození Páně

Út
25.12.

slavnost
NAROZENÍ
PÁNĚ

20.00 Komárov (za † Vladimíra Horáka, jeho otce, dvoje prarodiče, živou a †
rodinu Horákovu a Mlýnkovu)

24.00 Pohořelice - "půlnoční" (za farníky)
7.30

Komárov (za † Jaroslava Lysoňka a rodiče)

9.00

Pohořelice (za duše † dárců mešních fundací - zřízených před 25. únorem

(Boží hod vánoční)
-----------------------------------------------

zasvěcený svátek

1948)

10.30 Oldřichovice (za živé a † občany Oldřichovic)
7.30

Oldřichovice (za kněze, kteří pomáhali při výstavbě kostela sv. Zdislavy
a kteří v naší farnosti působili)

St
26.12.

svátek sv.
Štěpána,
prvomučedníka

9.00

Pohořelice (za Annu Vrankovou, manžela Josefa, živou a † rodinu a duše
v očistci)

10.30 Komárov (na dobrý úmysl)
Čt
27.12.

svátek sv. Jana,
apoštola a evangelisty

Pá
28.12.

svátek sv. Mláďátek,
mučedníků

18.00 Pohořelice (za † Vojtěšku Kapustovou, živou a † rodinu)

So
29.12.

sv. Tomáše Becketa,
biskupa a muč.

17.00 Oldřichovice (na poděkování za 80 let života)

Ne
30.12.

svátek
Sv. Rodiny
Ježíše, Marie a
Josefa

---

9.00

---

Pohořelice (za farníky)

10.30 Komárov

Ohlášky ze 4. neděle adventní - 23. prosince AD 2018:
- V úterý, o slavnosti Narození Páně, budou mít vánoční pásmo děti z naší farnosti: před
začátkem mše sv. v Oldřichovicích v 10.30 hod. (pod názvem "Nebeská kancelář" ) a v 15 hod.
ve farním kostele v Pohořelicích.
- Slavnost Narození Páně je zasvěceným svátkem se závaznou účastí na mši sv. a svátečním
klidem!!!
- Na Komárově mimořádně nebude mše sv. ve čtvrtek!!!

- Za týden, při všech nedělních bohoslužbách ze svátku Sv. Rodiny, bude možnost obnovy
manželských slibů.
- Výtěžek ze všech pokladniček od jesliček bude – tak jako v minulých letech – věnován na
pomoc malomocným.

