POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 1. 5. do 8. 5. 2022
Den

Lit. oslava

Hodina

Sobota

Ne
1.5.

18.00
3. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

9.00

Úmysl

Oldřichovice (za † Janu Slavíkovou, manžela a † rodinu)
Pohořelice (za farníky)

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

Po
2.5.
Út
3.5.
St
4.5.
Čt
5.5.

památka sv. Atanáše,
biskupa a učitele Církve
svátek sv. Filipa a Jakuba,
apoštolů
středa po 3. neděli velikonoční

100. výročí jejího narození)

---

čtvrtek po 3. neděli velikonoční
památka
sv. Jana Sarkandera,
kněze a mučedníka
----------------------------------------------------------------

So
7.5.

sobota po 3. neděli velikonoční
-----------------------------------------1. sobota v měsíci

Ne

4. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

sv. Josefa s prosbou o jeho stálou pomoc a ochranu)

18.00 Komárov (za † bratry Řehůřkovy a rodiče, Josefa Mizeru, rodiče a
živou rodinu)

18.00 Pohořelice (za kněze, bohoslovce, kněžská a řeholní povolání a
duchovní obrodu Moravy na přímluvu P. Marie a sv. Jana Sarkandera)

1. pátek v měsíci

(Neděle "Dobrého Pastýře"¨)

---

18.00 Pohořelice (na poděkování za všechny milosti obdržené na přímluvu

(Ochrany sv. Josefa)

Pá
6.5.

8.5.

18.00 Pohořelice (za † rodiče a prarodiče Hlobilovy a Květu u příležitosti

10.00 Pohořelice (na smír za urážky vůči Nep. Srdci Panny Marie)
18.00 Oldřichovice (za poutníky k paní Zdislavě a na jejich dobré úmysly)
9.00

Pohořelice (na poděkování za 60 let života s prosbou o dar zdraví a
Boží požehnání do dalších let)

10.30 Komárov (za farníky)

Ohlášky z 3. neděle velikonoční - 1. května AD 2022:
Dá-li Pán Bůh:
- Dnes večer po skončení májové pobožnosti ve farním kostele bude příležitost k půlhodinové tiché
adoraci Nejsvětější Svátosti Oltářní.
- Dneškem začínají pravidelné májové pobožnosti - ve farním kostele jsou každý den: ve dnech,
kdy je večerní mše sv., vždy půl hodiny před jejím začátkem, v ostatních dnech - včetně neděle v 18 hodin. Na Komárově jsou májové pobožnosti každý den v 18 hod., ve dnech, kdy je mše sv.,
vždy půl hodiny před jejím začátkem; v Oldřichovicích po mši sv.
- Od 1. května do 30. září je možno navštívit náš farní kostel a kapli Panny Marie v parku
o sobotách, nedělích a státních svátcích v rámci projektu "Otevřené brány" s využitím
průvodcovské služby, popř. k volné prohlídce nebo osobní modlitbě. Více na
http://www.fapohorelice.cz/nase-kostely/otevrene-brany. Zároveň zveme ochotné dobrovolníky
(vhodné zvláště pro studenty) k rozšíření řad členů průvodcovské služby v našem farním kostele v
rámci projektu "Otevřené brány".
- Čtvrtek před prvním pátkem je dnem modliteb za duchovní povolání - obzvláště pro naši
arcidiecési; pamatujme, prosím, na tento úmysl!!!

- Na první pátek bude po mši sv. ve farním kostele společná smírná adorace. Na první sobotu bude
v 10 hod. mše sv. ke cti Panny Marie (vzhledem k večerní májové pobožnosti není v tomto měsíci
prvosobotní "Mariánské večeřadlo").
- Ve sbírce z Božího hodu velikonočního se v celé naší farnosti vybralo a bylo odesláno 13.425,Kč. Z pokladniček a darů jednotlivců bylo na podporu stavby kláštera sv. Josefa sester karmelitek v
Drastech odesláno 27.000,- Kč. Na podporu Ukrajiny byla z pokladniček k tomu určených na
příslušný charitní účet vložena částka 2.611,- Kč.
.

- 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)

