POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 8. 5. do 15. 5. 2022
Den

Lit. oslava

Hodina

Sobota

Ne
8.5.

4. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

18.00
9.00

Úmysl

Oldřichovice (za poutníky k paní Zdislavě a na jejich dobré úmysly)
Pohořelice (na poděkování za 60 let života s prosbou o dar zdraví
a Boží požehnání do dalších let)

(Neděle "Dobrého Pastýře")

10.30 Komárov (za farníky)
Po
9.5.
Út
10.5.
St
11.5.
Čt
12.5.
Pá
13.5.
So
14.5.

Ne
15.5.

pondělí po 3. neděli velikonoční

---

---

sv. Jana z Avily, kněze a uč. Církve

---

---

středa po 4. neděli velikonoční

18.00 Pohořelice (za † kněze, kteří působili v naší farnosti)

sv. Nerea a Achillea, mučedníků

18.00 Komárov

sv. Pankráce, mučedníka
památka
Panny Marie Fatimské
svátek sv. Matěje, apoštola

5. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

18.00 Pohořelice
18.00 Oldřichovice (za † rodinu Zelíkovu, bratra a živou rodinu)
7.30

Komárov

9.00

Pohořelice (za živé a † občany Pohořelic)

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

Poutní slavnost
farního kostela

10.30 Pohořelice (za Josefa a Annu Vrankovy, živou a † rodinu a duše
v očistci)

Pohořelice: 14.30 hod. - svátostné požehnání

Ohlášky z 4. neděle velikonoční - 8. 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.
- V pondělí nebude večerní mše sv. ve farním kostele.
- Příští neděli 15. května všechny srdečně zveme na svatojánskou pouť do Pohořelic (mše sv. je v
9.00 a 10.30 hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod.).
- Příští neděli bude měsíční sbírka na opravy a údržbu našich kostelů.
- Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na demontáži starých a instalaci nových schodů
v Oldřichovicích! Rovněž velký dík za přijetí a obsluhu poutníků k Paní Zdislavě z farnosti
Bystřice pod Hostýnem.
- 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).

