POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 12. 6. do 19. 6. 2022
Den

Lit. oslava

Hodina

Úmysl

Sobota

Ne
12.6.

slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE
Poutní slavnost na Komárově

Oldřichovice (za † Vlastimila Nedbala, živou a † rodinu Nedbalovu
18.00 a Hubíkovu)
9.00

Pohořelice (za farníky)

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

Po
13.6.
Út
14.6.
St
15.6.
Čt
16.6.

slavnost sv. Antonína
Paduánského, kněze a
učitele Církve, patrona
kostela na Komárově
úterý 10. týdne
v mezidobí
sv. Víta, mučedníka

slavnost

TĚLA A KRVE PÁNĚ

Pá
17.6.

pátek 11. týdne
v mezidobí

So
18.6.

sobotní památka
Panny Marie

Ne
19.6.

BOŽÍ TĚLO
(II. neděle po Sv. Duchu)

18.00 Komárov (za živé a † ctitele sv. Antonína a na poděkování za jeho
mocnou ochranu a přímluvu)

---

---

18.00 Komárov (za † Antonína Zelíka, manželku, živou a † rodinu)
18.00 Pohořelice (za † Martina a Františku Hubáčkovy a † děti)
15.30 Oldřichovice - pohřeb p. Miroslava Hebelky

(zádušní)

18.00 Pohořelice (za † Antonína a Annu Kopecké a † rodiče z obou stran)
17.00 Komárov (za farníky)
18.15 Oldřichovice (za † rodinu Gajdůškovu, Kolaříkovu a Mikuláškovu)
9.00

Pohořelice - mše sv. + eucharistický průvod (za společenství
Živého růžence)

Ohlášky ze slavnosti Nejsvětější Trojice - 12. června AD 2022:
Dá-li Pán Bůh:
- Dnes je 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!
- Dnes večer bude ve farním kostele od 19 do 20 hod. obvyklá příležitost k tiché adoraci před
vystavenou Nejsvětější Svátostí Oltářní.
- Slavnost Těla a Krve Páně je doporučeným svátkem = „věřícím se doporučuje toho dne účastnit se
mše sv.“ Mše sv. ze slavnosti bude ve středu na Komárově a ve čtvrtek v Pohořelicích. Boží Tělo
pak ještě jako celá farnost společně oslavíme, dá-li Pán Bůh, mší sv. a eucharistickým
průvodem v neděli 19. června v Pohořelicích od 9-té hod.!!! Na Komárově bude bohoslužba s
nedělní platností výjimečně již v sobotu v 17 hod. a v Oldřichovicích pak v 18.15 hod.
- Ve čtvrtek po mši sv. bude na faře vzdělávání ve víře pro dospělé.
- V pátek zakončíme výuku náboženství pro tento školní rok.
- Pán Bůh zaplať všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošní "Noci kostelů"!!!
· Případné změny dle aktuální situace a dle ohlášení (www.fapohorelice.cz)

