POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 18. 8. do 25. 8. 2019
Den

Lit. oslava

Hodina

Sobota

Ne
18.8.

20. neděle
v mezidobí

18.00
9.00

Úmysl

Oldřichovice (za † Marii a Františka Přílučíkovy, dceru a syny)
Pohořelice (za † Aloise Blahuše, rodiče, bratra, živou a † rodinu)

(X. neděle po Sv. Duchu)

10.30 Komárov (za farníky)
Po
19.8.
Út
20.8.
St
21.8.
Čt
22.8.

sv. Jana Eudese, kněze

---

---

památka sv. Bernarda,
opata a učitele Církve

---

---

památka sv. Pia X.,
papeže
památka Panny Marie
Královny

18.00 Pohořelice
18.00 Komárov

Pá
23.8.

sv. Růženy z Limy, panny

18.00 Pohořelice (za † Františku a Oldřicha Mizerovy, Josefa Janotu a duše

So
24.8.

svátek sv. Bartoloměje,
apoštola

10.00 Oldřichovice - mše sv. k výročí založení hasičského sboru

Ne
25.8.

21. neděle
v mezidobí
(XI. neděle po Sv. Duchu)

v očistci)

7.30

Oldřichovice (za † rodiče Žaludkovy a dceru Jaroslavu)

9.00

Pohořelice (za farníky)

10.30 Komárov (za † Josefa Sukupa u příležitosti 20-tého výročí úmrtí,
rodiče a živou rodinu)

Ohlášky z X. neděle po Sv. Duchu - 18. srpna AD 2019:
- Dnes večer bude ve farním kostele od 19 do 20 hod. příležitost k tiché adoraci Nejsvětější
Svátosti.
- Z důvodu čerpání dovolené nebude v pondělí ve farním kostele mše sv. V případě
neodkladného zaopatřování se, prosím, během pondělka a úterka obracejte na otce Ryszarda
Turko z Napajedel – mob.: 739 692 213.
- Z pátku 23. na sobotu 24. srpna se uskuteční noční modlitební procesí ze Starého Města na
posvátný Velehrad, kde bude posléze mše sv., jejímž hlavním celebrantem bude P. Marián
Kuffa. Cílem této modlitební iniciativy, která se koná pod záštitou J. Ex. Jana Graubnera,
metropolity moravského a J. Em. Dominika kard. Duky, primase zemí Koruny svatováclavské,
je zabránit ratifikaci Istambulské úmluvy a prosit o ochranu rodiny a nenarozeného života.
Bližší informace na plakátku.
- V sobotu 24. srpna v 10 hod. bude v kostele sv. Zdislavy v Oldřichovicích mše sv. u
příležitosti 125-tého výročí založení místního hasičského sboru. (Nedělní mše sv. bude v
Oldřichovicích v neděli ráno v 7.30 hod.)

- Od úterka by měly stavbou lešení začít letošní práce na obnově střechy lodi a sakristie kostela
sv. Jiljí.
- Již je k disposici "Průvodce: Po Šternberské stezce" vhodný především pro rodiny s dětmi,
který byl vytvořen žáky IV.B třídy ZŠ v Malenovicích pod vedením třídní učitelky Mgr. Libuše
Přílučíkové s kresbami pana Hyánka. Vydala jej naše farnost a je k dostání za dobrovolný
příspěvek pouze během fungování průvodcovské služby ve farním kostele a v kapli Panny
Marie v Pohořelicích v rámci projektu "Otevřené brány".
Ohlášky před sňatkem:
V pátek 6. září A. D. 2019 hodlají ve filiálním kostele sv. Antonína Paduánského, kněze,
učitele Církve a divotvůrce na Komárově uzavřít svátostné manželství Veronika Musilová,
původem z Komárova a Vlastimil Novák, původem z Fryštáku.
Pokud by někdo věděl o jakékoliv kanonické překážce bránící v uzavření tohoto manželství, je
ve svém svědomí vázán toto neprodleně oznámit duchovnímu správci farnosti.

