POŘAD BOHOSLUŽEB
ve farnosti Pohořelice od 30. 12. 2018 do 6. 1. 2019
Den

Liturgická oslava

Hodina

Sobota

Úmysl

Oldřichovice (na poděkování za 80 let života)

svátek
Ne
Sv. Rodiny
30.12.
Ježíše, Marie a
Josefa

17.00

Po
31.12.

Sedmý den v oktávu
Narození Páně
(sv. Silvestra I., pp.)

16.00 Pohořelice (na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání v

Út
1.1.
AD
2019

slavnost
MATKY BOŽÍ
PANNY MARIE

9.00

Pohořelice (za farníky)
14.30 hod.: Pohořelice, kostel sv. Jiljí - "zpívání Ježíškovi"

10.30 Komárov
roce 2019)

7.30

Komárov (za farníky)

9.00

Pohořelice (za † rodiče Zelíkovy, Hlobilovy a živou rodinu)

-----------------------------------------------

zasvěcený svátek

St
2.1.

památka sv. Basila
Velikého a Řehoře
Naziánského, biskupů
a učitelů Církve

Čt
3.1.

Nejsvětějšího
Jména Ježíš

Pá
4.1.

1. pátek v měsíci

So
5.1.

sobota po oktávu
Narození Páně
----------------------------1. sobota v měsíci

Ne
6.1.

slavnost
ZJEVENÍ PÁNĚ

10.30 Oldřichovice (za děti a mládež z Oldřichovic)
18.00 Pohořelice
17.00 Komárov
18.00 Pohořelice
10.00 Pohořelice (na smír za urážky spáchané vůči Nep. Srdci Panny Marie)
19.00 Pohořelice, farní kostel - Mariánské večeřadlo modlitby

17.00 Oldřichovice (za farníky)
9.00

Pohořelice (za † Františka Vaňka a duše v očistci)

10.30 Komárov (za † Vlastimila Daníčka, otce a živou rodinu)

Ohlášky ze svátku Svaté Rodiny - neděle 30. prosince AD 2018:
- Dnes, o svátku Svaté Rodiny, ve 14.30 hod. bude v kostele sv. Jiljí na hřbitově pobožnost u
jesliček spojená se zpíváním Ježíškovi ve společenství naší farní rodiny. Večerní adorace již
nebude.
- Zítra - v poslední den občanského roku odpoledne v 16 hod. bude ve farním kostele mše sv.
spojená s děkovnou adorací a Te Deum za uplynulý rok. Během večera pak bude vystavena
Nejsvětější Svátost k tiché adoraci od 22.30 do 24.00 hod. (zakončení adorace svátostným
požehnáním o půlnoci).
- Slavnost Matky Boží Panny Marie (1. ledna) je zasvěceným svátkem se závaznou účastí na
mši sv. a svátečním klidem!!!

- Na první pátek bude po mši sv. smírná adorace. Na první sobotu v měsíci bude ve farním
kostele dopoledne v 10 hod. mše sv. a večer v 19 hod. mariánské večeřadlo modlitby.
- V následujících dnech proběhne po celé ČR tradiční Tříkrálová sbírka pro účely charitního
díla. V naší farnosti bude v sobotu 5. ledna.
- Výtěžek ze všech pokladniček od jesliček bude – tak jako v minulých letech – věnován na
pomoc malomocným.

