POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 5. 5. do 12. 5. 2019
Den

Lit. oslava

Hodina

Sobota

17.00
Ne
5.5.

Po
6.5.

3. neděle
velikonoční

památka sv. Jana
Sarkandra, kněze a
mučedníka

Úmysl

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)

15.00

Komárov - pohřeb paní Marie Dohnalové

18.00

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

(zádušní)

našich rodin, farností i celé Moravy na přímluvu sv. Jana Sarkandra)

Út
7.5.
St
8.5.
Čt
9.5.
Pá
10.5.
So
11.5.
Ne
12.5.

úterý po 3. neděli
velikonoční

---

---

Panny Marie,
Prostřednice všech
milostí

---

Farní pouť do Králík (Grulich) - mše sv. na Hoře Matky Boží v 10.30 hod.

čtvrtek po 3. neděli
velikonoční

18.00

Komárov (za † Josefa Řehůřka, manželku, zetě, vnučku a živou rodinu)

pátek po 3. neděli
velikonoční

18.00

Pohořelice (za † Johanu Černou, rodiče a sourozence)

sobota po 3. neděli
velikonoční

18.00

Oldřichovice (za † rodinu Šustkovu, Zelíkovu, rodiče a bratra)

4. neděle
velikonoční

9.00

Pohořelice (za † Ladislava Vyorala, syna, rodiče a duše v očistci)

(Neděle "Dobrého
Pastýře"¨)

10.30

Komárov (za † Vojtěcha Vyorala a za dar zdraví a Boží ochranu pro
živou rodinu)

Ohlášky z neděle 5. května AD 2019:
- Dnes večer po skončení májové pobožnosti ve farním kostele bude příležitost k půlhodinové
tiché adoraci Nejsvětější Svátosti Oltářní.
- Během měsíce května jsou 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).
- V pondělí po mši se na faře uskuteční setkání organisátorů letošní "Noci kostelů".
- Ve středu 8. května (státní svátek) jedeme na farní poutní zájezd na Horu Matky Boží u
Králík. Odjezd bude ráno v 7 hod. z Pohořelic. Bližší informace u paní Hlobilové. Mše sv. v
tento den ve farním kostele nebude!!!
- V sobotu dopoledne bude setkání dětí v rámci jejich přípravy na první svaté přijímání.
Začátek na faře v 9 hod.
- Příští neděli bude sbírka na křesťanské sdělovací prostředky.
- Od 1. května je v rámci turistické sezóny o sobotách, nedělích a svátcích opět zpřístupněn náš farní kostel s
nabídkou průvodcovské služby v rámci projektu Zlínského kraje "Otevřené brány". Zveme další dobrovolníky,
kteří by byli ochotni se do této služby zapojit a vypomoci tak stávající průvodcovské službě (zvláště vhodné
pro studující mládež - s možností finanční odměny, která je součástí tohoto dotačního programu ZK).

