POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 12. 5. do 19. 5. 2019
Den

Lit. oslava

Hodina

Sobota

Ne
12.5.

4. neděle
velikonoční
(Neděle "Dobrého
Pastýře"¨)

17.00

Úmysl

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

9.00

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

10.30

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

Po
13.5.
Út
14.5.
St
15.5.
Čt
16.5.

památka
Panny Marie
Fatimské

18.00

svátek sv. Matěje,
apoštola

---

slavnost
Výročí posvěcení
farního kostela
(1740)
slavnost
sv. Jana
Nepomuckého,
kněze a muč.,
patrona farnosti

Pá
17.5.

pátek po 4. neděli
velikonoční

So
18.5.

sv. Jana I., papeže a
mučedníka

Ne
19.5.

5. neděle
velikonoční

duše v očistci)

18.00

--Pohořelice (za duše † dárců mešních fundancí zřízených před
25. únorem 1948)

16.30

Komárov (za † Antonína Galatíka)

18.00

Pohořelice (za farníky)

18.00

Pohořelice (za kněze, kněžská a řeholní povolání a duchovní obrodu
Moravy na přímluvu sv. Jana Sarkandera)

18.00

Oldřichovice (za † rodiče Balajkovy a syna Františka)
Pohořelice: 20.00 - 22.30 hod. - "Nikodémova noc"

7.30

Komárov (za † Vlastimila Daníčka a živou rodinu)

9.00
Poutní
10.30
slavnost
farního kostela
-------------------------------------------

Pohořelice (za † rodiče Marii a Františka Mikešovy, živou rodinu a

Pohořelice (za živé a † občany Pohořelic)
Pohořelice (za farníky)
Pohořelice: 14.30 hod. - svátostné požehnání

Ohlášky z neděle 12. května AD 2019:
- Dnes večer po skončení májové pobožnosti ve farním kostele bude příležitost k půlhodinové
tiché adoraci Nejsvětější Svátosti Oltářní.
- Ve středu v 18 hod. oslavíme mší sv. výročí posvěcení farního kostela a ve čtvrtek patrona
naší farnosti sv. Jana Nepomuckého. V den titulární slavnosti farního kostela lze získat
plnomocné odpustky za splnění obvyklých podmínek; kromě toho je třeba se zde pomodlit
modlitbu Páně a vyznání víry.
- V pátek 17. května 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.
- V sobotu připutují k Paní Zdislavě do Oldřichovic a budou zde mít i mši sv. poutníci (rodiny)
z Bystřice pod Hostýnem.

- V sobotu večer od 20 do 22.30 hod. bude ve farním kostele příležitost k setkání s Pánem
Ježíšem během tzv. „Nikodémovy noci“.
- Příští neděli 19. května všechny srdečně zveme na svatojánskou pouť do Pohořelic (mše sv.

je v 9.00 a 10.30 hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod.).

