POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 26. 5. do 2. 6. 2019
Den

Ne
26.5.

Lit. oslava

6. neděle
velikonoční
-------------------------------------------

První svaté
přijímání

Po
27.5.

památka
sv. Augustina z
Canterbury, biskupa

Út
28.5.

Adorační den
v Oldřichovicích

St
29.5.
Čt
30.5.

středa po 6. neděli
velikonoční
slavnost

NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ

Pá
31.5.

svátek Navštívení
Panny Marie

So
1.6.

památka sv. Justina,
mučedníka
-------------------------1. sobota v měsíci

Ne
2.6.

7. neděle
velikonoční
Poutní slavnost
u sv. Zdislavy
v Oldřichovicích

Hodina

Sobota

17.00

Úmysl

Oldřichovice (za † Josefa Gojše a živou rodinu)

7.30

Komárov (za farníky)

9.00

Pohořelice (za prvokomunikanty a jejich rodiny)

18.00

! Pohořelice - sv. Jiljí (za dar úrody a příhodného počasí)
Oldřichovice – adorace od 13 hod., v 17.30 h. svátostné požehnání

18.00

Oldřichovice (za † Jarmilu Hanákovou a za bohoslovce a předst. AKS)

18.00

! Komárov (za † Antonína Galatíka)

18.00

! Pohořelice (za † duše dárců mešních fundací - zřízených před 25.2.1948)

18.00

Pohořelice (za † Kláru a Aloise Vyoralovy, jejich děti s rodinami a
duše v očistci)

10.00

Pohořelice (na smír za urážky spáchané vůči Nep. Srdci Panny Marie a
za Boží požehnání pro manžely Martina a Kristýnu)

20.00 Pohořelice, farní kostel - Mariánské večeřadlo modlitby

7.30

Komárov (za † rodiče Galatíkovy a živou rodinu)

9.00

Pohořelice (za farníky)

10.30

Oldřichovice (za živé a † dobrodince kostela)
Oldřichovice: 14.30 hod. - svátostné požehnání

Ohlášky z neděle 26. května AD 2019:
- Dnes večer po skončení májové pobožnosti ve farním kostele bude obvyklá příležitost k
půlhodinové tiché adoraci Nejsvětější Svátosti Oltářní.
- V úterý 28. května bude adorační den v Oldřichovicích. Zároveň je to den modliteb za
bohoslovce olomouckého kněžského semináře. Adorace začne ve 13 hod., od 17.30 hod.
následuje společná adorační pobožnost se svátostným požehnáním a po jejím skončení mše sv.
Duchovní program bude zakončen májovou pobožností. V Pohořelicích v tento den májová
pobožnost odpadá.
- O křížových dnech před slavností Nanebevstoupení Páně se konají modlitby za úrodu a
Boží požehnání spojené s kajícími procesími do polí. V naší farnosti tak učiníme v pondělí po
mši sv., která bude mimořádně u sv. Jiljí!!! (V případě nepříznivého počasí budou modlitby za
úrodu v kostele). Ve středu se pomodlíme před vystavenou Nejsv. Svátostí v kostele na
Komárově.

- Slavnost Nanebevstoupení Páně je doporučeným svátkem = „věřícím se doporučuje toho
dne účastnit se mše svaté“. Od tohoto dne také začíná modlitební příprava na slavnost Seslání
Ducha Svatého. Mše sv. na Komárově bude výjimečně již ve středu (z vigilie slavnosti) a v
Pohořelicích až ve čtvrtek v 18 hod. (v den slavnosti)!!!
- Na první sobotu (1. června) bude mše sv. ve farním kostele v 10 hod. Mariánské večeřadlo
modlitby ve farním kostele začne večer ve 20 hod.!!! Při dopolední bohoslužbě si udělí svátost
manželství Martin a Kristýna Štekovičovi.
- Příští neděli bude v Oldřichovicích svatozdislavská pouť. Mše sv. začne v 10.30 hod.,
svátostné požehnání odpoledne ve 14.30 hod.
- Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu "Noci kostelů"!!!

