POŘAD BOHOSLUŽEB
ve farnosti Pohořelice od 24. 2. do 3. 3. 2019
Den

Liturgická oslava

Hodina

Sobota

Ne
24.2.

7. neděle
v mezidobí
(Dominica
in Sexagesima -

1. neděle po Devítníku)

Po
25.2.
Út
26.2.
St
27.2.

pondělí 7. týdne
v mezidobí
úterý 7. týdne
v mezidobí
středa 7. týdne
v mezidobí

Čt
28.2.

čtvrtek 7. týdne
v mezidobí

Pá
1.3.

1. pátek v měsíci

17.00
9.00

Úmysl

Oldřichovice (za † Lenku Blahušovu, živou a † rodinu)
Pohořelice (za † Františku a Oldřicha Mizerovy, živou a † rodinu)

10.30 Komárov (za farníky)
18.00 Pohořelice (za nemocnou osobu a duše v očistci)
---

---

18.00 Pohořelice - bohoslužba slova
17.00 Komárov (na poděkování za dožitých 90 let prababičky Marie Skybové a
za živou a † rodinu Skybovu)

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

So
2.3.

Ne
3.3.

sobotní památka
Panny Marie
------------------------------1. sobota v měsíci

8. neděle
v mezidobí
(Dominica
in Quinqagesima 2. neděle po Devítníku)

19.00 Pohořelice, farní kostel - Mariánské večeřadlo modlitby

17.00 Oldřichovice (za farníky)
9.00

Pohořelice (za živou a † rodinu Daňkovu, Kašíkovu a za duše v očistci)

10.30 Komárov

Ohlášky ze 7. neděle v mezidobí - 24. února AD 2019:
- Dnes večer od 18 do 19 hod. bude ve farním kostele obvyklá příležitost k tiché adoraci
Nejsvětější Svátosti.
- Čtvrtek před prvním pátkem je dnem modliteb za nová duchovní povolání pro naši arcidiecési.
Pamatujme, prosím, na tento naléhavý úmysl!!!
- V pátek začne březen – měsíc zasvěcený sv. Josefovi. Pamatujme na úctu a důvěru k tomuto
světci, Pěstounu Pána Ježíše a Snoubenci Panny Marie, a našemu velkému dobrodinci!
- Na první pátek bude po mši sv. ve farním kostele smírná adorace.
- Na první sobotu v měsíci bude ve farním kostele dopoledne v 10 hod. mše sv., večer pak v 19
hod. mariánské večeřadlo modlitby.

