POŘAD BOHOSLUŽEB

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

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

22. neděle
v mezidobí

Sobota
16.30

Komárov (za Ludmilu Bačůvkovou, manžela, syna a živou rodinu)

Hody
v Oldřichovicích

Sobota
18.00

Oldřichovice (za živé a † dobrodince kostela)

Poutní slavnost
sv. Jiljí, opata

9.00

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

--

Ne
1.9.

Po
2.9.
Út
3.9.
St
4.9.
Čt
5.9.
Pá
6.9.

So
7.9.

Ne
8.9.

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

pondělí 22. týdne
v mezidobí
památka sv. Řehoře
Velikého, papeže a uč. C.
středa 22. týdne
v mezidobí
sv. Terezie z Kalkaty,
panny

Pohořelice - sv. Jiljí (za farníky)

18.00 Pohořelice (za Boží požehnání pro školní děti, studenty, pedagogy a
všechny pracovníky ve školství)

---

---

18.00 Pohořelice
18.00 Komárov (za † rodinu Mizerovu, Rosíkovu a duše v očistci)
Komárov - 11.30 hod.: svatba (Vlastimil Novák a Veronika Musilová)

1. pátek v měsíci

18.00 Pohořelice (za † Ignáce Krejčiříka, manželku, syna a živou rodinu)
sobotní památka
Panny Marie

10.00 Pohořelice (na smír za urážky spáchané vůči Nep. Srdci Panny Marie)
20.00 Pohořelice, farní kostel - Mariánské večeřadlo modlitby

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

1. sobota v měsíci

23. neděle
v mezidobí
(XIII. neděle po Sv. Duchu)

18.00 Oldřichovice
9.00

Pohořelice (za † bratra Vladimíra Nedbala a rodiče s prosbou o Boží
požehnání a dar zdraví pro živou rodinu)

10.30 Komárov (za farníky)

Ohlášky z XII. neděle po Sv. Duchu - 1. září AD 2019:
- Poutní mše sv. u "Svaté Vody" bude dnes ve 14.30 hod.
- Dnes večer bude v kostele sv. Jiljí od 19 do 20 hod. příležitost k tiché adoraci Nejsvětější
Svátosti.
- Při pondělní večerní bohoslužbě budeme vyprošovat dětem, studentům i pedagogům do
nového školního roku hojnost Božího požehnání; mše sv. bude spojena rovněž s požehnáním
školních aktovek.
- S novým školním rokem prosíme rodiče, aby neopomněli přihlásit své děti do náboženství (1.
a 2. stupeň, popř. i starší). Po prázdninové přestávce budeme také pokračovat ve vzdělávání ve
víře pro dospělé (přípravy ke sv. svátostem probíhají průběžně dle potřeby během celého roku).
- Čtvrtek před prvním pátkem je dnem modliteb za kněžská povolání - obzvláště pro naši
arcidiecési; pamatujme, prosím, na tento úmysl!!!

- Na první pátek bude po mši sv. ve farním kostele společná smírná adorace.
- Na první sobotu bude dopoledne v 10 hod. ve farním kostele mše sv. ke cti Panny Marie.
Mariánské večeřadlo modlitby pak začne večer ve 20 hod.!!!
Ohlášky před sňatkem:
V pátek 6. září A. D. 2019 v 11.30 hod. uzavřou ve filiálním kostele sv. Antonína Paduánského na
Komárově svátostné manželství Veronika Musilová a Vlastimil Novák.

