POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 22. 5. do 29. 5. 2022
Den

Lit. oslava

Hodina

Sobota

Ne
22.5.

18.00
6. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

9.00

Úmysl

Oldřichovice (za † Jarmilu Hanákovou, manžela a duše v očistci)
Pohořelice (za † Libuši Plškovou, živou a † rodinu Hyblerovu a
Plškovu)

10.30 Komárov (za farníky)
Po
23.5.
Út
24.5.

pondělí po 6. neděli velikonoční
úterý po 6. neděli velikonoční
(Panny Marie Pomocnice křesťanů)
sv. Marie Magdalény
de Pazzi, panny

St
25.5.

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

Čt
26.5.

slavnost
NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ

Pá
27.5.

sv. Augustina z Canterbury,
biskupa

So
28.5.

29.5.

18.00 Pohořelice - sv. Jiljí
---

18.00 Pohořelice (za † Annu Dohnalovou, manžela, prarodiče, duše
v očistci, celou živou a † rodinu)

vigilie slavnosti
Nanebevstoupení Páně

16.30 Komárov (za † rodiče Vyoralovy a živou rodinu)
18.00 Pohořelice
18.00 Pohořelice

sobota po 6. neděli velikonoční

Oldřichovice - adorace od 13 do 17.00 hod.
svátostné požehnání v 17.00 hod.

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

Adorační den
v Oldřichovicích

7. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
Poutní slavnost u sv.
Zdislavy v Oldřichovicích

---

7.30

Komárov (za † Ladislava Zvoníčka, manželku, syna a živou
rodinu)

9.00

Pohořelice (za farníky)

10.30 Oldřichovice (za živé a † dobrodince kostela)

Ohlášky z 6. neděle velikonoční - 22. května AD 2022:
Dá-li Pán Bůh:
- Dnes večer po májové pobožnosti ve farním kostele bude obvyklá příležitost k půlhodinové tiché
adoraci před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní.
- Dnes v 15 hod. bude při mši sv. ve francouzském Lyonu blahořečena Pauline Jaricot, zakladatelka
"Živého růžence".
- O křížových dnech před slavností Nanebevstoupení Páně se konají modlitby za úrodu a Boží

požehnání spojené s kajícími procesími do polí. V naší farnosti tak učiníme v pondělí po mši sv.,
jež bude slavena u sv. Jiljí na hřbitově, a ve středu po mši sv. z vigilie slavnosti Nanebevstoupení
Páně, která bude ve farním kostele. V případě nepříznivého počasí budou modlitby za úrodu v
kostele.
- Slavnost Nanebevstoupení Páně je doporučeným svátkem = „věřícím se doporučuje toho dne

účastnit se mše svaté“. Od tohoto dne také začíná modlitební příprava na slavnost Seslání Ducha
Svatého.

- V sobotu je v Oldřichovicích adorační den. Začátek adorace bude ve 13 hod., zakončení v 17.00

hod. svátostným požehnáním. V neděli pak je v Oldřichovicích u sv. Zdislavy poutní slavnost.
Všechny srdečně zveme!
.

- Sestry karmelitky děkují pohořelským farníkům za příspěvek na stavbu kláštera sv. Josefa. Prosí o
modlitbu a zároveň ujišťují o své modlitbě za všechny dobrodince. Pokladnička pro případné další
příspěvky sestrám bude ve farním kostele pod sochou sv. Josefa.
.

- Prodejem srdíček se o pohořelské pouti vybralo na letošní pokračování oprav kostela sv. Jiljí
6.000,- Kč. Ženám, které srdíčka upekly, a všem, kteří si je zakoupili, patří naše velké poděkování.
Pán Bůh zaplať!!!
.

- 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!

