POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 14. 4. do 21. 4. 2019
Den

Ne
14.4.

Lit. oslava

Květná neděle
(„Dominica
in Palmis“)

Hodina

Úmysl

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

9.00

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

10.30 Komárov (za Boží pomoc a dar uzdravení na přímluvu Panny Marie
pro těžce nemocného Petra)

Po
15.4.
Út
16.4.

pondělí Svatého týdne

úterý Svatého týdne

18.00 Pohořelice (za manžele Chovancovy, živou a † rodinu Chovancovu a
Hampalovu)

---

---

St
17.4.

středa Svatého týdne

18.00 Pohořelice (za kněze, kněžská a řeholní povolání a duchovní obrodu

Čt
18.4.

Zelený čtvrtek

18.00 Pohořelice (za farníky)

Pá
19.4.

(den přísného
postu)

18.00 Pohořelice – velkopáteční obřady

Bílá sobota

Pohořelice: 9.00 – 17.00 hod. - adorace u Božího hrobu

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

Velikonoční
vigilie
slavnost

Ne
21.4.

Pohořelice: 9.00 – 17.00 hod. - adorace před svatostánkem
15.00 – křížová cesta, zahájení novény k Božímu
Milosrdenství

† Velký pátek
ADORAČNÍ DEN

So
20.4.

Moravy na přímluvu sv. Jana Sarkandera)

Zmrtvýchvstání
Páně
(Boží hod
velikonoční)
(žehnání pokrmů)

20.00 Pohořelice (za farníky)
7.30

Oldřichovice (za živé a zemřelé občany Oldřichovic)

9.00

Pohořelice (za † Miroslava Hanáčka a celou rodinu)

10.30 Komárov (za † Františka Kašíka)

Ohlášky z neděle 14. dubna AD 2018:
- Dnešní poslední nedělní křížová cesta ve farním kostele začíná v obvyklou dobu, tedy
odpoledne v 15.00 hod. Adorace dnes výjimečně nebude!
- Charitní papírové pokladničky s „Postní almužnou“ doneste, prosím, do sakristie během
tohoto týdne (do příští neděle).
- Ve středu 17. dubna bude ve farním kostele pokračování naší měsíční přípravné novény na
jubilejní rok sv. Jana Sarkandera se mší sv. a modlitbami za kněze, kněžská a řeholní
povolání a duchovní obrodu Moravy na přímluvu tohoto našeho velikého světce a přímluvce.

- Na Zelený čtvrtek po mši sv. bude příležitost prožít ještě čas společné modlitby s Pánem
Ježíšem v Gethsemanech; poté je možno pokračovat v modlitbě soukromě.
- Velký pátek je dnem přísného postu (půst zdrženlivosti + půst újmy)!!!
- Na Velký pátek v 15 hod. bude ve farním kostele pobožnost křížové cesty; zároveň společně
zahájíme modlitbu novény k Božímu Milosrdenství, která je přípravou na svátek Božího
Milosrdenství o 2. neděli velikonoční. Protože na tento den připadá zároveň i adorační den
naší farnosti, spojený s modlitbami za bohoslovce olomouckého kněžského semináře, budeme
křížovou cestu i naše modlitby obětovat na tento úmysl. Zapište se, prosím, na službu k adoraci
před svatostánkem, která bude probíhat od 9 do 17 hod.
- Na Komárově bude křížová cesta na Velký pátek v 15 hod.
- Na Bílou sobotu bude příležitost k adoraci u Božího hrobu od 9.00 hod. Zapište se, prosím,
během týdne do rozpisu adoračních služeb, aby byla zajištěna stálá modlitební stráž před
vystavenou Nejsvětější Svátostí (od 9 do 17 hod.)!!!
- V neděli o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně bude sbírka na kněžský seminář v Olomouci. V
tento den bude také na závěr bohoslužeb žehnání velikonočních pokrmů.
- Na Velikonoční pondělí je plánována společná bohoslužba pro celou farnost u sv. Jiljí.

