POŘAD BOHOSLUŽEB
ve farnosti Pohořelice od 27. 1. do 3. 2. 2019
Den

Liturgická oslava

Hodina

Sobota

Ne
27.1.

Po
28.1.
Út
29.1.
St
30.1.

3. neděle
v mezidobí
(3. neděle
po Zjevení Páně)

památka sv. Tomáše
Akvinského, kněze
a učitele Církve
úterý 3. týdne
v mezidobí
středa 3. týdne
v mezidobí

17.00
9.00

Úmysl

Oldřichovice (za † Jarmilu Hanákovou a duše v očistci)
Pohořelice (za farníky)

10.30 Komárov (za † Josefa Sukupa, syna a rodiče)
18.00 Pohořelice
---

---

18.00 Pohořelice (za † Oldřicha Zelíka a manželku)

Čt
31.1.

památka sv. Jana
Boska, kněze

17.00 Komárov (za † Františka Sukupa, manželku, dva syny a celou rodinu)

Pá
1.2.

1. pátek v měsíci

18.00 Pohořelice

So
2.2.

svátek Uvedení
Páně do chrámu

19.00 Pohořelice, farní kostel - Mariánské večeřadlo modlitby

(Očišťování P. Marie)

"Hromnice"
1. sobota v měsíci

Ne
3.2.

10.00 Pohořelice (na smír za urážky spáchané vůči Nep. Srdci Panny Marie)

4. neděle
v mezidobí
(4. neděle
po Zjevení Páně)

17.00 Oldřichovice (za farníky)
9.00

Pohořelice (za † rodiče Kurovy, syna, živou rodinu a duše v očistci)

10.30 Komárov (za † Libuši Zvoníčkovou, syna Jaroslava, rodinu Štěpáníkovu a
živou rodinu)

Ohlášky z 3. neděle po Zjevení Páně - 27. ledna AD 2019:
- Dnes večer od 18 do 19 hod. bude ve farním kostele příležitost k obvyklé tiché adoraci
Nejsvětější Svátosti.
- Ve středu v 19 hod. se na faře uskuteční, dá-li Pán Bůh, setkání pastorační rady farnosti.
- Čtvrtek před prvním pátkem je dnem modliteb za nová duchovní povolání pro naši arcidiecési.
Pamatujme, prosím, na tento úmysl!!!
- Na první pátek bude po mši sv. ve farním kostele smírná adorace.
- Na Hromnice (první sobota v měsíci) bude ve farním kostele dopoledne v 10 hod. mše sv., při
níž se budou světit svíce (hromničky) - přineste si s sebou; večer pak v 19 hod. bude mariánské
večeřadlo modlitby.
- Za týden se po nedělních bohoslužbách bude udělovat svatoblažejské požehnání.
- Do Hromnic je ještě možno přispět do pokladniček u jesliček, jejichž výtěžek bude věnován na
pomoc malomocným.

