POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 17. 4. do 24. 4. 2022
Den

Ne
17.4.

Lit. oslava

Hodina

slavnost
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ

7.30

Oldřichovice (za živé a zemřelé občany Oldřichovic)

9.00

Pohořelice (za † Marii a Jaromíra Poláškovy, dědáčky Sochovy a
Poláškovy)

(Boží hod velikonoční)
(žehnání pokrmů)

Po
18.4.

pondělí v oktávu
velikonočním

Út
19.4.

úterý v oktávu velikonočním

ADORAČNÍ DEN

Úmysl

10.30 Komárov (za † Bohuslavu Gabrhelíkovou, manžela a živou rodinu)
9.00

Pohořelice - sv. Jiljí (za všechny zemřelé na našem hřbitově)

Pohořelice – adorace od 9 do 17.30 hod.,
svátostné požehnání v 17.30 hod.
18.00 Pohořelice (za bohoslovce a představené AKS, za kněžská a řeholní
povolání pro naši arcidiecési na přímluvu sv. Jana Sarkandera)

St
20.4.
Čt
21.4.
Pá
22.4.

středa v oktávu velikonočním

18.00 Pohořelice

čtvrtek v oktávu velikonočním

18.00 Komárov

pátek v oktávu velikonočním

18.00 Pohořelice (za † Marii a Oldřicha Zelíkovy, živou a † rodinu a duše

So
23.4.

sobota v oktávu velikonočním

Ne
24.4.

v očistci)

11.00 Pohořelice - svatba Petra Hlaváčka a Gabriely Hyblerové
18.00 Oldřichovice (za † Marii a Františka Přílučíkovy, dceru a syny)
2. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

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

Neděle Božího
Milosrdenství

9.00

Pohořelice (za živou a † rodinu Hlavinkovu, Kocfeldovu a
Chytkovu)
Pohořelice: 15.00 hod. - adorace + svátostné požehnání

10.30 Komárov (za farníky)

Ohlášky ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně - 17. dubna AD 2022:
Dá-li Pán Bůh:
- Dnes večer od 19 do 20 hod. bude ve farním kostele příležitost k tiché adoraci Nejsvětější
Svátosti. Společná modlitba třetího dne novény a korunky k Božímu Milosrdenství bude na závěr
adorace před svátostným požehnáním ve 20 hod.
- Na velikonoční pondělí bude pro celou farnost společná mše svatá u sv. Jiljí v 9 hod.
- Na úterý 19. dubna připadá adorační den naší farnosti a den modliteb za bohoslovce
Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Adorace ve farním kostele začne ráno v 9 hod. a
bude zakončena svátostným požehnáním před mší sv. v 17.30 hod. Rozjímavá modlitba sv. růžence
začne od 17-té hod. Zapište se, prosím, do rozpisu adorační služby!
- Pán Bůh zaplať všem, kteří se postarali o naše kostely v souvislosti s velikonočními svátky (úklid,
výzdoba, zajištění bohoslužeb atd.).

- Pokladničky na podporu kláštera sv. Josefa sester karmelitek v Drastech jsou ve všech kostelích
naší farnosti. Do příští neděle můžete ještě přispět, po svátku Božího Milosrdenství bude výtěžek
z těchto pokladniček odeslán sestrám.
.

- Tak jako loni i letos můžete internetovým hlasováním podpořit veřejnou sbírku na opravu našich
kostelů. Více na https://www.mamevybrano.cz/soutez-hlasovani-1-kolo-pro-2022. Jako číslo sbírky
uveďte, prosím, 319. Děkujeme!
- Ohlášky před sňatkem:
V sobotu 23. dubna hodlají při mši sv. ve farním kostele sv. Jana Nepomuckého v Pohořelicích
uzavřít církevní (svátostné) manželství pohořelští farníci Gabriela Hyblerová z Pohořelic a Petr
Hlaváček, původem z Bílovic. Pokud by někdo věděl o jakékoliv kanonické překážce bránící
uzavření tohoto manželství, je zavázán toto neprodleně oznámit duchovnímu správci farnosti.
· Případné změny dle aktuální situace a dle ohlášení (www.fapohorelice.cz)

