POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 24. 4. do 1. 5. 2022
Den

Lit. oslava

Hodina

Sobota

Ne
24.4.

2. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

18.00
9.00

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

Úmysl

Oldřichovice (za † Marii a Františka Přílučíkovy, dceru a syny)
Pohořelice (za živou a † rodinu Hlavinkovu, Kocfeldovu a
Chytkovu)
Pohořelice: 15.00 hod. - adorace + svátostné požehnání

Neděle Božího
Milosrdenství

10.30 Komárov (za farníky)
Po
25.4.
Út
26.4.
St
27.4.
Čt
28.4.
Pá
29.4.
So
30.4.
Ne
1.5.

svátek
sv. Marka, evangelisty
úterý po 2. neděli
velikonoční
středa po 2. neděli
velikonoční

18.00 Pohořelice (za dar úrody a příznivého počasí)
---

---

18.00 Pohořelice

sv. Ludvíka Maria Grigniona
z Montfortu, kněze

18.00 Komárov

svátek sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky Církve,
patronky Evropy

18.00 Pohořelice (na poděkování za 45 let manželství, za živou a † rodinu)

sv. Zikmunda, mučedníka
sv. Pia V., papeže

3. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

18.00 Oldřichovice (za † Janu Slavíkovou, manžela a † rodinu)
9.00

Pohořelice (za farníky)

10.30 Komárov (za † manžela Vlastimila Daníčka, † syna, bratra Františka,
dvoje rodiče a živou rodinu)

Ohlášky z neděle Božího Milosrdenství - 24. dubna AD 2022:
Dá-li Pán Bůh:
- Dnes odpoledne v 15 hod. bude ve farním kostele společná adorace ke cti Božího
Milosrdenství, zakončená svátostným požehnáním. Výstav Nejsv. Svátosti k soukromé adoraci
začne již o půl hodiny dříve, tedy od 14.30 hod.
- V pondělí (v den svátku sv. Marka) bude po mši sv. kající procesí spojené s modlitbami za
úrodu. V případě nepříznivého počasí by se na stejný úmysl uskutečnila v kostele adorační
pobožnost.
- Zveme ochotné dobrovolníky (vhodné zvláště pro studenty) k rozšíření řad členů průvodcovské
služby v našem farním kostele v rámci projektu "Otevřené brány".
- Ještě během dneška lze přispět do pokladniček na podporu kláštera sv. Josefa sester karmelitek
v Drastech.
.

- 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!
· Případné změny dle aktuální situace a dle ohlášení (www.fapohorelice.cz)

