POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 8. 11. do 15. 11. 2020
Den

Ne
8.11.
Po
9.11.
Út
10.11.
St
11.11.
Čt
12.11.
Pá
13.11.
So
14.11.
Ne
15.11.

Lit. oslava

Hodina

neveřejné bohoslužby
svátost pokání: 14.30 až 15.00 a 15.30 hod.
sv. přijímání individuálně: 15.00 až 15.30 hod.
tichá adorace: od 16 hod. (dle rozpisu - vždy max. 2 adorátoři)

32. neděle
v mezidobí
(XXIII. neděle po Sv. Duchu)
svátek Posvěcení
lateránské basiliky

Úmysl

13.00 Pohořelice - pohřeb pana Františka Mrázka

Památka sv. Lva Velikého,
papeže a učitele Církve

---

---

památka sv. Martina
Tourského, biskupa

---

neveřejná bohoslužba

památka sv. Josafata,
biskupa a mučedníka

---

neveřejná bohoslužba

památka sv. Anežky
České, panny
sobotní památka
Panny Marie

33. neděle
v mezidobí
(XXIV. neděle po Sv. Duchu)

Hody na Komárově

13.00 Komárov - pohřeb paní Anny Lysoňkové
---

(zádušní)

(zádušní)

neveřejná bohoslužba
neveřejné bohoslužby
sv. přijímání individuálně: 15.00 až 15.25 hod.
tichá adorace: od 17 hod. (dle rozpisu - vždy max. 2 adorátoři)

Ohlášky z 32. neděle v mezidobí - 8. listopadu AD 2020:
Dá-li Pán Bůh:

- Vzhledem k vládním opatřením jsou veškeré bohoslužby (tak jako na jaře) slaveny neveřejně.
Množství účastníků při pohřbech je stanoveno vládním opatřením.
- Individiuální duchovní služba (přijetí sv. svátostí, přípravy atd.) během týdne kdykoli na
požádání po předchozí domluvě.
- Příležitost k přijetí sv. svátostí v rámci individuální péče ve farním kostele v neděli od 15-té
hod. za dodržení předpisů daných vládním opatřením ze dne 21. října 2020 (pro jednotlivce
příležitost ke sv. přijímání od 15 do 15.30 hod., ke sv. zpovědi od 14.30 do 15 hod. a v 15.30
hod.). Tichá adorace od 16-té hod. dle rozpisu. Zapisujte se, prosím, v předsíni kostela na
půlhodinové služby nejvýše po dvou. Nejsv. Svátost bude vystavena do té doby, dokud budou
adorátoři.
- Vzhledem k tomu, že se letos o "misijní neděli" nemohla konat sbírka na misie, bude možno
během měsíce listopadu přispět ve farním kostele do označené pokladničky na tento účel.
- Kdo se nemůžete účastnit nedělní mše sv., věnujte, prosím, v den Páně patřičný čas modlitbě,
rozjímání Písma sv. a sledování nedělní bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků.
- Předsíň farního kostela je celoročně přístupná k modlitbě a návštěvám eucharistického
Spasitele.

- Příležitost k získání plnomocných odpustků pro duše v očistci je vzhledem ke koronavirové
epidemii v letošním roce mimořádně rozšířena na celý měsíc listopad, během něhož si lze
kdykoli vybrat osm dní k modlitbě při návštěvě kostela či hřbitova - při splnění obvyklých
podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce).
- Na neděli 15. listopadu v 15.30 hod. je plánován již tradiční program v rámci "Dne poesie",
letos ovšem v netradičním a zkráceném provedení v rámci procházky zámeckým parkem pod
názvem "Na cestě s Ním". Za dodržení vládních nařízení (procházka v přírodě, rozestupy,
účastníci maximálně po dvou nebo členové domácnosti, ochrana dýchacích cest) jsou
předpokládána tři zastavení: u farního kostela, kaple v aleji a terasy zámku. Začátek před farním
kostelem za každého počasí (v případě značně nepříznivého počasí bude oznámena aktuální
podoba programu).

· Případné změny dle aktuální situace a dle ohlášení.

