POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 2. 6. do 9. 6. 2019
Den

Ne
2.6.

Po
3.6.
Út
4.6.
St
5.6.

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

7. neděle
velikonoční

7.30

Komárov (za † rodiče Galatíkovy a živou rodinu)

9.00

Pohořelice (za farníky)

Poutní slavnost
u sv. Zdislavy
v Oldřichovicích

10.30

Oldřichovice (za živé a † dobrodince kostela)

památka
sv. Karla Lwangy a
druhů, mučedníků

18.00

úterý po 7. neděli
velikonoční

---

památka sv.
Bonifáce, biskupa a
mučedníka

18.00

Pohořelice (za † Marii Kopčilovou)
Komárov (za živou a † rodinu Zelíkovu, Vaculíkovu a Šohajkovu s

Oldřichovice: 14.30 hod. - svátostné požehnání

Pohořelice (za † rodiče Marii a Oldřicha Kubíčkovy)
---

Čt
6.6.

sv. Norberta, biskupa

18.00

Pá
7.6.

první pátek v měsíci

18.00

Pohořelice (za † Annu a Františka Kadlecovy a jejich rodinu)

11.00

Pohořelice - svatba Jiřího Němce a Lucie Soukupové

18.00

Oldřichovice

So
8.6.

sobota po 7. neděli
velikonoční

prosbou o dar zdraví)

Pohořelice: 20.00 - 22.30 hod. - "Nikodémova noc"

Ne
9.6.

slavnost
SESLÁNÍ
DUCHA
SVATÉHO

9.00

Pohořelice (za Karla a Marii Zelíkovy, živou rodinu a duše v očistci)

10.30

Komárov (za farníky)

Ohlášky z neděle 2. června AD 2019:
- Dnes, o poutní slavnosti u sv. Zdislavy v Oldřichovicích bude odpoledne ve 14.30 hod.
svátostné požehnání.
- Dnes večer od 19 do 20 hod. bude ve farním kostele obvyklá příležitost k tiché adoraci
Nejsvětější Svátosti Oltářní.
- Začal červen – měsíc Božského Srdce Páně. Pamatujme na úctu k Srdci našeho Spasitele,
který je mezi námi přítomen v Nejsvětější Svátosti. Adorační pobožnosti budou o všedních
dnech po mši sv.
- 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.
- V pátek bude poslední výuka náboženství v tomto školním roce.
- V sobotu večer od 20 do 22.30 hod. bude ve farním kostele v rámci svatodušního bdění
příležitost k setkání s Pánem Ježíšem během tzv. „Nikodémovy noci“.

- Příští neděli bude svatodušní sbírka na církevní školy v naší arcidiecési.
- Příští neděli slavností Seslání Ducha Svatého končí doba velikonoční. Do té doby je ještě
možnost splnění tzv. „velikonoční povinnosti“ týkající se přijetí sv. svátostí, jak ji stanovil
IV. lateránský koncil a jak ji nařizují církevní přikázání a platné předpisy kanonického práva
(pro tento účel se do velikonočního okruhu započítává i období svatopostní od Popeleční
středy). Církevní přikázání pod těžkým hříchem stanoví „vyzpovídat se ze svých hříchů
alespoň jednou za rok“ a „přijmout Svátost Oltářní alespoň ve velikonoční době“ (jedná se o
minimum křesťanského života, nikoliv o ideální stav).

