POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 8. 9. do 15. 9. 2019
Den

Ne
8.9.

Lit. oslava

23. neděle
v mezidobí

Hodina

Úmysl

Sobota
18.00

Oldřichovice (na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Jeho pomoc a

9.00

Pohořelice (za † bratra Vladimíra Nedbala a rodiče s prosbou o Boží

požehnání pro celou rodinu)
požehnání a dar zdraví pro živou rodinu)

(XIII. neděle po Sv. Duchu)

10.30 Komárov (za farníky)
Po
9.9.

sv. Petra Klavera, kněze

Út
10.9.

blah. Karla Spinoly,
kněze a mučedníka

St
11.9.

středa 23. týdne
v mezidobí

Čt
12.9.

Jména Panny Marie

Pá
13.9.

památka sv. Jana
Zlatoústého, biskupa
a učitele Církve

So
14.9.

Ne
15.9.

svátek
Povýšení svatého Kříže

18.00 Pohořelice (za živou a † rodinu)
---

---

18.00 Pohořelice (za † Miladu Hanáčkovou a syna Antonína)
18.00 Komárov (za † Aloisii Řehůřkovou, manžela, zetě, vnučku a živou
rodinu)

18.00 Pohořelice
15.00 Pohořelice (za členy někdejšího společenství mládeže z Pohořelic,
Napajedel, Spytihněvi, jejich rodiny a † Petra Verbíka)

18.00 Oldřichovice (za poutníky k Paní Zdislavě a na jejich dobré úmysly)
24. neděle
v mezidobí
(XIV. neděle po Sv. Duchu)

9.00

Pohořelice (za farníky)

10.30 Komárov (na poděkování s prosbou o další Boží pomoc a požehnání)

Ohlášky z XIII. neděle po Sv. Duchu - 8. září AD 2019:
- Dnes večer bude ve farním kostele od 19 do 20 hod. příležitost k tiché adoraci Nejsvětější
Svátosti.
- V sobotu 14. září v 11.00 hod. bude ve farním kostele, dá-li Pán Bůh, křestní bohoslužba, při
níž přijmou svátost sv. křtu Oldřich a Ema Anna Kašíkovi.
- Na neděli 22. září (za dva týdny) odpoledne je plánován benefiční koncert na podporu oprav
obou našich pohořelských kostelů. Bližší informace na plakátcích.
- Na financování oprav obou našich barokních kostelů v Pohořelicích byla vyhlášena veřejná
sbírka, do které lze přispět prostřednictvím označených pokladniček nebo přímo na bankovní
účet 5732344389/0800.
- S novým školním rokem prosíme rodiče, aby neopomněli přihlásit své děti do náboženství
(1. a 2. stupeň, popř. i starší). Výuka na ZŠ začne v pátek 27. září.

