POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 15. 5. do 22. 5. 2022
Den

Lit. oslava

Hodina

Sobota

18.00
Ne
15.5.

5. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
----------------------------------------------------------------

Poutní slavnost
farního kostela

7.30

Úmysl

Oldřichovice (za † rodinu Zelíkovu, bratra a živou rodinu)
Komárov (za † Boženu Mlýnkovou, manžela, syna, živou a † rodinu Mlýnkovu)

9.00

Pohořelice (za živé a † občany Pohořelic)

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

Pohořelice: 14.30 hod. - svátostné požehnání
slavnost

Po SV. JANA NEPOMUCKÉHO,
18.00 Pohořelice (za farníky)
16.5. kněze a mučedníka, patrona
našeho farního kostela

Út
17.5.
St
18.5.
Čt
19.5.
Pá
20.5.
So
21.5.
Ne
22.5.

úterý po 5. neděli velikonoční

sv. Jana I., papeže

---

---

18.00 Pohořelice

čtvrtek po 5. neděli velikonoční

18.00 Komárov

památka
sv. Klementa Maria Hofbauera,
kněze

18.00 Pohořelice

sv. Kryštofa Magallanese,
kněze a jeho druhů, mučedníků

18.00 Oldřichovice (za † Jarmilu Hanákovou, manžela a duše v očistci)

6. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

9.00

Pohořelice (za † Libuši Plškovou, živou a † rodinu Hyblerovu a
Plškovu)

10.30 Komárov (za farníky)

Ohlášky z 5. neděle velikonoční - 15. května AD 2022:
Dá-li Pán Bůh:

- Dnes, o poutní slavnosti odpoledne ve 14.30 hod. bude ve farním kostele svátostné požehnání. Večerní
májová pobožnost ani adorace dnes výjimečně nebude.
- Příští neděli bude sbírka na pronásledované křesťany.
- Na opravy našich kostelů můžete přispět zakoupením srdíček, popř. upomínkových předmětů - do
pokladničky veřejné sbírky na stolku pod kůrem, rovněž do pokladniček v obou pohořelských obchodech
nebo přímo na konto veřejné sbírky. Také dnešní sbírka je věnována na tento účel.
.

- Srdečně zveme již teď na letošní svatozdislavskou pouť v Oldřichovicích v neděli 29. května, "Noc
kostelů" v pátek 10. června a svatoantonínskou pouť na Komárově v neděli 12. června.
.

- Průvodcovská služba v našem farním kostele v rámci projektu Zlínského kraje "Otevřené brány" je k
disposici o sobotách, nedělích a státních svátcích (SO 10-12 a 14-18 hod., NE 14-18 hod.) do konce září.
.

- 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!
.

- Farnost Otrokovice nabízí možnost připojit se k jejich farní dovolené v Králíkách 11.-16.7. Více na webu farnosti:
http://www.farnost.otrokovice.cz/index.php?controller=pjLoad&action=pjActionView&id=506.

