POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 19. 5. do 26. 5. 2019
Den

Lit. oslava

Hodina

Sobota

Ne
19.5.

5. neděle
velikonoční

17.00
7.30

Úmysl

Oldřichovice (za † rodiče Balajkovy a syna Františka)
Komárov (za † Vlastimila Daníčka, syna, živou a † rodinu)

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

Poutní
9.00
slavnost
farního kostela 10.30

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

Po
20.5.

památka
sv. Klementa Maria
Dvořáka
(Hofbauera), kněze

Út
21.5.

sv. Kryštofa
Magallanese, kněze
a jeho druhů, muč.

---

sv. Rity z Cascie,
řeholnice

18.00

Pohořelice (za Josefa a Annu Vrankovy, živou a † rodinu a duše v oč.)

čtvrtek po 5. neděli
velikonoční

18.00

Komárov (za dar zdraví a Boží požehnání)

18.00

Pohořelice (za Boží požehnání pro všechny organisátory a účastníky

St
22.5.
Čt
23.5.
Pá
24.5.

pátek po 5. neděli
velikonoční

So
25.5.

sv. Magdaleny de
Pazzi, panny

Ne
26.5.

18.00

Pohořelice (za † Antonii Klofáčovou u příležitosti 100-tého výročí
jejího narození a za † a živou rodinu Klofáčovu)

---

letošní „Noci kostelů“)

NOC KOSTELŮ

Pohořelice: 14.00 - sv. zpověď před prvním sv. přijímáním

18.00

Oldřichovice (za † Josefa Gojše a živou rodinu)

6. neděle
velikonoční

7.30

Komárov (za farníky)

První svaté
přijímání

9.00

Pohořelice (za prvokomunikanty a jejich rodiny)

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

Ohlášky z neděle 19. května AD 2019:
- Dnes, o poutní slavnosti, odpoledne ve 14.30 hod. bude ve farním kostele svátostné
požehnání. Večerní májová pobožnost a adorace dnes výjimečně nebude!
- V pátek odpadá výuka náboženství pro 1. stupeň ve škole i pro 2. stupeň na faře.
- V pátek 24. května se uskuteční "Noc kostelů", do níž jsou opět zapojeny i oba pohořelské
barokní kostely. Bližší informace o programu najdete na plakátcích nebo v "poutnických
pasech".
- Příští neděli v 9 hod. bude ve farním kostele slavnost prvního sv. přijímání dětí z naší
farnosti. Účastí na této slavnosti lze získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek.
- Příští neděli bude mimořádná sbírka na potřeby trpících a pronásledovaných křesťanů (viz
výzva našich moravských a českých otců biskupů).

- Poutní slavnost u sv. Zdislavy, patronky rodin a chlouby rodné Moravy, v
Oldřichovicích, kde se uchovává její relikvie, bude, dá-li Pán Bůh, za dva týdny, v neděli
2. června v 10.30 hod. a u sv. Antonína, divotvůrce, na Komárově v neděli 16. června v
10.30 hod. Všechny srdečně zveme!
- Od 1. května do 30. září je v rámci turistické sezóny o sobotách, nedělích a svátcích
zpřístupněn náš farní kostel s nabídkou průvodcovské služby v rámci projektu Zlínského kraje
"Otevřené brány". Dnes, o poutní slavnosti, bude kostel přístupný k prohlídce či modlitbě po
svátostném požehnání (předsíň kostela je otevřena k modlitbě po celý rok).

