POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 5. 6. do 12. 6. 2022
Den

Lit. oslava

Hodina

Sobota

Ne
5.6.
Po
6.6.
Út
7.6.
St
8.6.
Čt
9.6.
Pá
10.6.
So
11.6.
Ne
12.6.

slavnost
SESLÁNÍ DUCHA SV.
První sv. přijímání

památka
Panny Marie, Matky Církve
úterý 10. týdne
v mezidobí
středa 10. týdne
v mezidobí
svátek Ježíše Krista,
svrchovaného a věčného Kněze
pátek 10. týdne
v mezidobí
památka
sv. Barnabáše, apoštola

slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE
Poutní slavnost na Komárově

18.00

Úmysl

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

7.30

Komárov (za farníky)

9.00

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

18.00 Pohořelice (za † rodiče Mikešovy, bratra Františka a Petra a živou
rodinu)

---

---

18.00 Pohořelice (za † Marii Kašíkovou, manžela Oldřicha, živou
a † rodinu)

18.00 Komárov
18.00 Pohořelice (za Boží požehnání pro účastníky a organisátory NK)
NOC KOSTELŮ

18.00 Oldřichovice (za † Vlastimila Nedbala, živou a † rodinu Nedbalovu
a Hubíkovu)

9.00

Pohořelice (za farníky)

10.30 Komárov (za živé a † občany Komárova)
Komárov: 14.30 hod. - svátostné požehnání

Ohlášky ze slavnosti Seslání Ducha Svatého - 5. června AD 2022:
Dá-li Pán Bůh:
- Dnes večer bude ve farním kostele od 19 do 20 hod. obvyklá příležitost k tiché adoraci před
vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní.
- V pátek 10. června se uskuteční "Noc kostelů", do níž jsou opět zapojeny i oba pohořelské
barokní kostely.
- V sobotu bude spolu s dalšími řeholnicemi beatifikována mučednice sv. čistoty S. Marie
Paschalis Jahnová, která byla na sklonku druhé světové války zastřelena sovětským vojákem v
Sobotíně, kde je také pohřbena, v naší olomoucké arcidiecési.
- Příští neděli bude ve farním kostele v Pohořelicích sbírka na církevní školy v naší diecési
(přeložena z Božího hodu svatodušního).
- Příští neděli bude na Komárově poutní slavnost u sv. Antonína, divotvůrce. Mše sv. je v 10.30
hod. a svátostné požehnání odpoledne ve 14.30 hod. Všechny srdečně zveme!
- 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)

