POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 29. 5. do 5. 6. 2022
Den

Lit. oslava

29.5.

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

Hodina

Úmysl

7.30

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

9.00

Pohořelice (za farníky)

10.30 Oldřichovice (za živé a † dobrodince kostela)
Oldřichovice: 14.30 hod. - svátostné požehnání

Po
30.5.
Út
31.5.
St
1.6.
Čt
2.6.
Pá
3.6.
So
4.6.

5.6.

SV. ZDISLAVY,
patronky kostela v Oldřichovicích
svátek

Navštívení Panny Marie

18.00 Oldřichovice (za † Annu a Františka Staňkovy)
---

---

sv. Justina, mučedníka
(1. středa v měsíci)

18.00 Pohořelice (za † Františka Gajzlera, manželku a oboje † rodiče)

sv. Marcelina a Petra,
mučedníků

18.00 Komárov

památka sv. Karla Lwangy
a druhů, mučedníků
---------------------------------------------------------------

18.00 Pohořelice (za letošní prvokomunikanty a jejich rodiny)

1. pátek v měsíci
sobota
po 7. neděli velikonoční
----------------------------------------1. sobota v měsíci

10.00 Pohořelice (na smír za urážky Nep. Srdce Panny Marie)
20.00 hod.: Pohořelice - Mariánské večeřadlo modlitby

18.00 Oldřichovice (za poutníky k Paní Zdislavě a na jejich dobré úmysly)

slavnost
SESLÁNÍ DUCHA SV.

7.30

Komárov (za farníky)

První sv. přijímání

9.00

Pohořelice (za † Ladislava Vyorala, syna, rodiče a duše v očistci)

Ohlášky ze 7. neděle velikonoční - 29. května AD 2022:
Dá-li Pán Bůh:
- Dnes, o poutní slavnosti u sv. Zdislavy v Oldřichovicích bude odpoledne ve 14.30 hod. svátostné
požehnání.
- Dnes večer po májové pobožnosti ve farním kostele bude obvyklá příležitost k půlhodinové tiché
adoraci před vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní.
- V pondělí u příležitosti slavnosti sv. Zdislavy, patronky kostela, bude večerní mše sv. pouze
v Oldřichovicích. Májová pobožnost začne v 17.30 hod. V Pohořelicích v tento den májová
pobožnost nebude.
- Ve středu po mši sv. se na faře uskuteční setkání organisátorů a ochotných spolupracovníků
letošní "Noci kostelů".
- Od středy začne červen – měsíc Božského Srdce Páně. Pamatujme na úctu k Srdci našeho Spasitele,
který je mezi námi přítomen v Nejsvětější Svátosti. Adorační pobožnosti budou ve všedních dnech po
mši sv.
- 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 dopoledne v 10 hod. ve farním kostele mše sv. Svatodušní večeřadlo modlitby s
Pannou Marií začne večer ve 20 hod.!!!
- Příští neděli bude ve farním kostele slavnost prvního sv. přijímání dětí z naší farnosti. Při splnění

obvyklých podmínek je možno při této slavnosti získat plnomocné odpustky.
- Příští sobotu a neděli bude v Oldřichovicích a na Komárově sbírka na církevní školy v naší diecési
(v Pohořelicích se o týden posune).
- Rozloučení otce arcibiskupa Jana s naší arcidiecésí se uskuteční za měsíc - ve čtvrtek 30. června
v 17 hod. v olomoucké kathedrále. Všichni, kdo chtějí našemu dosavadnímu arcipastýři vyjádřit
svou vděčnost za jeho požehnané působení, jsou zváni na tuto bohoslužbu. Využijme této
příležitosti, máme za co děkovat!!!
· Případné změny dle aktuální situace a dle ohlášení (www.fapohorelice.cz)

