POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 28. 4. do 5. 5. 2019
Den

Lit. oslava

Hodina

Sobota

Ne
28.4.

2. neděle
velikonoční
--------------------------------------------

Neděle Božího
Milosrdenství

17.00
9.00

Komárov (za farníky)
Pohořelice (za † Jiřinu Pospíšilovou a její drahé)

18.00

Út
30.4.

sv. Zikmunda,
mučedníka

---

St
1.5.

sv. Josefa Dělníka

Čt
2.5.

památka sv. Atanáše,
biskupa a uč. Církve

Pá
3.5.

svátek sv. Filipa a
Jakuba, apoštolů
----------------------------1. pátek v měsíci

---

19.00 ! Pohořelice (za † Miroslava Matějčka a živou rodinu)
18.00

Komárov (za † Josefa Mizeru, dvoje rodiče, živou a † rodinu
Řehůřkovu a Mizerovu)

18.00

Pohořelice

10.00

Pohořelice (na smír za urážky spáchané vůči Nep. Srdci Panny Marie)
20.00 Pohořelice, farní kostel - Mariánské večeřadlo modlitby

----------------------------1. sobota v měsíci

Ne
5.5.

Pohořelice (za tragicky † Petra Bogdana)

10.30

svátek sv. Kateřiny
Sienské, panny a uč.
Církve, patronky
Evropy

So
4.5.

Oldřichovice (za † dceru Magdalénu a živou rodinu)

Pohořelice: 15.00 hod. - adorace + svátostné požehnání

Po
29.4.

sobota po 2. neděli
velikonoční

Úmysl

3. neděle
velikonoční

18.00

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

9.00

Pohořelice (za farníky)

10.30

Komárov (za Marii Gabrhelíkovou, rodiče a sourozence)

Ohlášky z neděle Božího Milosrdenství 28. dubna AD 2019:
- Dnes odpoledne v 15 hod. bude ve farním kostele společná adorace ke cti Božího
Milosrdenství, zakončená svátostným požehnáním. Poté následuje obřad přijetí do
katechumenátu.
- Během měsíce května budou pravidelné májové pobožnosti - ve farním kostele každý den:
ve dnech, kdy je večerní mše sv., vždy půl hodiny před jejím začátkem, v ostatních dnech včetně neděle - v 19 hodin. (Případné změny dle ohlášení.)
- Ve středu 1. května bude (vzhledem k "Ministrantskému dni" v Olomouci) mimořádně mše
sv. ve farním kostele až v 19 hod. Před bohoslužbou bude první májová pobožnost.
- Čtvrtek před prvním pátkem je dnem modliteb za duchovní povolání - obzvláště pro naši
arcidiecési; pamatujme, prosím, na tento úmysl!!!
- Na první pátek bude po mši sv. ve farním kostele společná smírná adorace.

- Na první sobotu bude dopoledne v 10 hod. ve farním kostele mše sv. ke cti Panny Marie.
Mariánské večeřadlo modlitby ve farním kostele začne večer ve 20 hod.!!!
- Na středu 8. května (státní svátek) se připravuje poutní zájezd na Horu Matky Boží u
Králík. Odjezd bude v ranních hodinách, návrat k večeru. Předpokládaná cena asi 300,- Kč.
Zapište se, prosím, co nejdříve, pokud možno už dnes (bližší informace u paní Hlobilové).
- Od 1. května bude v rámci turistické sezóny o sobotách, nedělích a svátcích opět
zpřístupněn náš farní kostel - s nabídkou průvodcovské služby, tentokrát již v rámci projektu
Zlínského kraje "Otevřené brány". Zveme ještě další dobrovolníky, kteří by byli ochotni se do
této služby zapojit a vypomoci tak stávající průvodcovské službě (zvláště vhodné pro studující
mládež i s možností finanční odměny, která je součástí tohoto dotačního programu ZK).

