POŘAD BOHOSLUŽEB
ve farnosti Pohořelice od 7. 4. do 14. 4. 2019
Den

Ne
7.4.

Po
8.4.
Út
9.4.
St
10.4.

Liturgická oslava

Hodina

5. neděle
postní

7.30

Oldřichovice (za poutníky k Paní Zdislavě a na jejich dobré úmysly)

9.00

Pohořelice (za farníky)

(Dominica
"Iudica")

10.30

Komárov (za † Bohuslavu Gabrhelíkovou, manžela, Marii Jirků a živou

pondělí
po 5. neděli postní

18.00

úterý
po 5. neděli postní

---

středa
po 5. neděli postní

18.00

"Smrtná"

Čt
11.4.

čtvrtek
po 5. neděli postní

Pá
12.4.

pátek
po 5. neděli postní
(„Bolestný pátek“)

Úmysl

rodinu)

Pohořelice (za † Bohumilu a Josefa Sukupovy a rodiče Šťastné)
--Pohořelice (za † Františka Daňka, živou a † rodinu Daňkovu a duše v
očistci)
Komárov: 16.00 – 17.55 hod. - mimořádná předvelikonoční sv. zpověď

18.00

Komárov (za † Oldřicha Vyorala, rodiče, dvě sestry a bratra)

18.00

Pohořelice (za † Aloise Kapustu, živou a † rodinu)
Pohořelice: 14.30 – 16.00 hod. - mimořádná předvelikonoční sv. zpověď

So
13.4.

sobota
po 5. neděli postní

Oldřichovice: 17.00 – 17.55 hod. - mimořád. předvelikonoční sv. zpověď

18.00

Oldřichovice (na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží pomoc
a ochranu Panny Marie)

Ne
14.4.

Květná neděle

9.00

Pohořelice (za † Josefa Šišku, rodiče Dohnalovy a bratra)

(„Dominica
in Palmis“)

10.30

Komárov (za farníky)

Ohlášky z 5. neděle postní - 7. dubna AD 2019:
- Dnes odpoledne v 15 hod. bude ve farním kostele pobožnost křížové cesty; po jejím skončení
následuje obvyklá příležitost k půlhodinové tiché adoraci Nejsvětější Svátosti Oltářní.
- Mimořádná příležitost ke sv. zpovědi na Komárově bude ve čtvrtek 11. dubna dvě hodiny
přede mší sv., tedy od 16-té hod., v případě potřeby i po mši sv.
- V sobotu 13. dubna odpoledne od 14.30 do 16.00 hod. bude ve farním kostele mimořádná
příležitost k přijetí svátosti pokání (sv. zpovědi). Měl by být přítomen též další zpovědník
(P. Václav Fojtík z Březnice).
- V Oldřichovicích se bude zpovídat v sobotu přede mší sv. od 17-té hod. V případě potřeby i
po mši sv.

- Využívejte, prosím, příležitostí ke sv. zpovědi i v jiné dny a během celého roku před mší sv.
nebo v případě potřeby kdykoliv dle domluvy. Moudrost a dvoutisíciletá zkušenost Církve, a
obzvláště často i papež František, nás vyzývá k obnově časté - pokud možno každoměsíční zpovědní praxe!!!
- V pátek po mši sv. ve farním kostele se pomodlíme korunku k uctění slz Panny Marie (je to
tzv. "bolestný pátek" před Květnou nedělí).
- V sobotu před Květnou nedělí (13. dubna) se v Přerově uskuteční Arcidiecésní setkání
mládeže. Bližší informace na plakátcích. Všichni mladí jsou srdečně zváni k účasti!!!
- Příští neděli bude na začátku mše sv. žehnání ratolestí (Květná neděle). Zároveň tímto dnem
vstoupíme do Svatého týdne.

