POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 10. 4. do 17. 4. 2022
Den

Lit. oslava

Hodina

Sobota

Ne
10.4.

KVĚTNÁ
NEDĚLE
(Dominica in Palmis)

18.00
9.00

Úmysl

Oldřichovice (za živou rodinu Bičanovu a za dar zdraví)
Pohořelice (za farníky)

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

Po
11.4.
Út
12.4.
St
13.4.
Čt
14.4.
Pá
15.4.

pondělí Svatého týdne

úterý Svatého týdne

18.00 Pohořelice (za † Františka Daňka, živou a † rodinu Daňkovu a duše
v očistci)

---

---

středa Svatého týdne

18.00 Pohořelice

Zelený čtvrtek

18.00 Pohořelice
Pohořelice: 9.00 – 17.00 hod. - modlitba před svatostánkem
15.00 – křížová cesta, zahájení novény k Božímu
Milosrdenství

† Velký pátek
(den přísného postu)

18.00 Pohořelice – velkopáteční obřady
So
16.4.

Bílá sobota
Velikonoční vigilie
slavnost

Ne
17.4.

Pohořelice: 9.00 – 17.00 hod. - adorace u Božího hrobu

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

20.00 Pohořelice (za farníky)
7.30

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
9.00
PÁNĚ
(Boží hod velikonoční)
(žehnání pokrmů)

Oldřichovice (za živé a zemřelé občany Oldřichovic)
Pohořelice (za † Marii a Jaromíra Poláškovy, dědáčky Sochovy a
Poláškovy)

10.30 Komárov (za † Bohuslavu Gabrhelíkovou, manžela a živou rodinu)

Ohlášky z Květné neděle - 10. dubna AD 2022:
Dá-li Pán Bůh:
- Dnes odpoledne ve 13.30 hod. bude křížová cesta v Oldřichovicích a v 15 hod. v Pohořelicích;
následná adorace výjimečně nebude.
- Charitní papírové pokladničky s „Postní almužnou“ doneste, prosím, do sakristie během tohoto
týdne (do Velikonočního pondělí).
- Na Zelený čtvrtek po mši sv. bude příležitost prožít ještě čas společné modlitby s Pánem
Ježíšem v Gethsemanech; poté je možno pokračovat i nadále v modlitbě soukromě.
- Velký pátek je dnem přísného postu (půst zdrženlivosti od masa + půst újmy v jídle)!!!
- Na Velký pátek v 15 hod. bude ve farním kostele pobožnost křížové cesty; zároveň společně
zahájíme modlitbu novény k Božímu Milosrdenství, která je přípravou na svátek Božího
Milosrdenství o 2. neděli velikonoční. Kostel bude od 9 do 17 hodin otevřený k tiché modlitbě před
svatostánkem. Zapište se, prosím, na službu v kostele.

- Na Komárově bude křížová cesta na Velký pátek v 15 hod.
- Na Bílou sobotu bude příležitost k adoraci u Božího hrobu od 9.00 hod. Zapište se, prosím,
během týdne do rozpisu adoračních služeb, aby byla zajištěna stálá modlitební stráž před
vystavenou Nejsvětější Svátostí (od 9 do 17 hod.)!!!
- V neděli o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně bude na závěr bohoslužeb žehnání velikonočních
pokrmů.
- Další týden - na úterý velikonočního oktávu připadá adorační den naší farnosti. Zapisujte se,
prosím, již teď na adorační službu.
.

- 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.
.

- Pokladničky na podporu kláštera sv. Josefa sester karmelitek jsou ve všech kostelích naší
farnosti. Po svátku Božího Milosrdenství bude výtěžek z těchto pokladniček odeslán sestrám.
· Případné změny dle aktuální situace a dle ohlášení (www.fapohorelice.cz)

