POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 25. 8. do 1. 9. 2019
Den

Ne
25.8.

Lit. oslava

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

Hodina

Úmysl

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)

Po
26.8.
Út
27.8.
St
28.8.
Čt
29.8.
Pá
30.8.
So
31.8.
Ne
1.9.

pondělí 21. týdne
v mezidobí
památka sv. Moniky,
vdovy
památka sv. Augustina,
biskupa a učitele Církve
památka
Umučení sv. Jana Křtitele
pátek 21. týdne
v mezidobí
sobotní památka
Panny Marie
----------------------------------

Hody
v Oldřichovicích

Poutní slavnost
sv. Jiljí, opata

18.00 Pohořelice (za † rodiče Kašíkovy, sestru a duše v očistci)
---

---

18.00 Pohořelice (za † Oldřicha a Marii Mizerovy a živou rodinu)
18.00 Komárov (za † rodiče Kašíkovy, Daníčkovy a za celou rodinu)
18.00 Pohořelice (za † Víta Blahu a živou rodinu)
16.30 Komárov (za Ludmilu Bačůvkovou, manžela, syna a živou rodinu)
18.00 Oldřichovice (za živé a † dobrodince kostela)
9.00

Pohořelice - sv. Jiljí (za farníky)

(XII. neděle po Sv. Duchu)

Ohlášky z XI. neděle po Sv. Duchu - 25. srpna AD 2019:
- Dnes večer bude ve farním kostele od 19 do 20 hod. příležitost k tiché adoraci Nejsvětější
Svátosti.
- Všichni jsou srdečně zváni na hody v Oldřichovicích (výročí posvěcení kostela sv. Zdislavy),
které oslavíme mší sv. a následným svátostným požehnáním v sobotu 31. srpna od 18 hod.
- V sobotu se na Sv. Hostýně uskuteční Arcidiecésní pouť rodin s dětmi a dětská pouť na
konci prázdnin.
- Na příští neděli 1. září připadá poutní slavnost sv. Jiljí. Bohoslužba společná pro celou
farnost bude - jak je zvykem - v kostele sv. Jiljí na hřbitově v 9 hod. Z tohoto důvodu bude na
Komárově mše sv. s nedělní platností již v sobotu v 16.30 hod.
Ohlášky před sňatkem:
V pátek 6. září A. D. 2019 hodlají ve filiálním kostele sv. Antonína Paduánského 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.

