POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 3. 4. do 10. 4. 2022
Den

Lit. oslava

Hodina

Sobota

Ne
3.4.
Po
4.4.
Út
5.4.
St
6.4.

5. NEDĚLE
POSTNÍ
(Dominica "Iudica")
"Smrtná"
pondělí
po 5. neděli postní
úterý
po 5. neděli postní
středa
po 5. neděli postní

Čt
7.4.

čtvrtek
po 5. neděli postní

Pá
8.4.

pátek
po 5. neděli postní
(„Bolestný pátek“)

So
9.4.

sobota
po 5. neděli postní

Ne
10.4.

KVĚTNÁ
NEDĚLE
(Dominica in Palmis)

18.00
9.00

Úmysl

Oldřichovice (za poutníky k Paní Zdislavě a na jejich dobré úmysly)
Pohořelice (za † rodiče Varaďovy, dva syny a živou rodinu)

10.30 Komárov (za farníky)
18.00 Pohořelice
---

---

18.00 Pohořelice
Komárov: 17.00 – 17.55 hod. - mimořádné předvelikonoční zpovídání

18.00 Komárov (za † Oldřicha Vyorala, dvě sestry, bratra a rodiče)
18.00 Pohořelice
Pohořelice: 14.30 – 15.30 hod. - mimořádné předvelikonoč. zpovídání
Oldřichovice: 17.00 – 17.55 hod. - mimořádné předvelik. zpovídání

18.00 Oldřichovice (za živou rodinu Bičanovu a za dar zdraví)
9.00

Pohořelice (za farníky)

10.30 Komárov (za † Marii Gabrhelíkovou, rodiče, sourozence a duše v oč.)

Ohlášky z 5. neděle postní - 3. dubna AD 2022:
Dá-li Pán Bůh:
- Dnes odpoledne ve 13.30 hod. bude křížová cesta v Oldřichovicích a v 15 hod. v Pohořelicích; po
jejím skončení bude ve farním kostele příležitost k půlhodi-nové tiché adoraci Nejsvětější Svátosti
Oltářní.
- Mimořádné předvelikonoční zpovídání na Komárově bude ve čtvrtek 7. dubna hodinu přede mší
sv., tedy od 17.00 hod.
- V sobotu 9. dubna odpoledne bude ve farním kostele mimořádná příležitost k přijetí svátosti
pokání (sv. zpovědi). Od 14.30 hod. do 15.30 hod. zpovídá P. Miroslav Jáně v sakristii a ve zpovědnici by měl být přítomen ještě další zpovědník P. Jaroslav Polach z Březnice.
- V Oldřichovicích se bude zpovídat v sobotu přede mší sv. od 17-té hod. V případě potřeby i
po mši sv.
- V pátek po mši sv. ve farním kostele se pomodlíme korunku k uctění slz Panny Marie (je to tzv.
"bolestný pátek" před Květnou nedělí).
- Příští neděli bude na začátku mše sv. žehnání ratolestí (Květná neděle). Zároveň tímto dnem
vstoupíme do Svatého týdne.

- Farnost Otrokovice vás zve do kina v Otrokovické Besedě v úterý 12. 4. v 18:30 na film "Ve
jménu Krista". Jedná se o velkolepý biblický příběh o zmrtvýchvstání Páně vyprávěný z pohledu
zpočátku nevěřícího vojáka. Vstupné 90 Kč, senioři 70 Kč.
.

- Kontemplativní klausurované sestry bosé karmelitky z Drast na okrese Praha-Východ od roku
2018 obnovují hospodářský dvůr, aby mohl sloužit částečně jim jako klášter, částečně pro
veřejnost. Od roku 2020 zde provisorně bydlí v budoucím domě pro hosty, aktuálně probíhá stavba
kláštera a kaple. Vlivem pandemie covidu musely ukončit provoz kamenné prodejny s jejich
ručními výrobky a začaly provozovat e-shop. Sestry se na nás obracejí s prosbou o pomoc rozšířit
povědomí o tomto způsobu prodeje jejich výrobků, který je důležitým zdrojem pro jejich živobytí.
Momentálně se nacházejí v obtížné finanční situaci, kdy je pokračování a dokončení stavby
kláštera sv. Josefa velmi nejisté. Proto prosí i o případnou finanční podporu z farností. Rovněž
pokud byste znali někoho, kdo by mohl jejich stavbu výrazněji podpořit, budou vděčné za jakýkoliv
kontakt. Pokladnička na podporu jejich dobrého díla je v našem farním kostele pod sochou sv.
Josefa.
· Případné změny dle aktuální situace a dle ohlášení (www.fapohorelice.cz)

