POŘAD BOHOSLUŽEB

ve farnosti Pohořelice od 19. 6. do 26. 6. 2022
Den

Lit. oslava

Hodina

Sobota

17.00

Ne
19.6.

BOŽÍ TĚLO
(II. neděle po Sv. Duchu)

Úmysl

Komárov (za farníky)

Sobota

Oldřichovice (za † rodinu Gajdůškovu, Kolaříkovu a Mikuláškovu)
18.15
9.00 Pohořelice - mše sv. + eucharistický průvod (za společenství
Živého růžence)

Po
20.6.
Út
21.6.
St
22.6.
Čt
23.6.
Pá
24.6.
So
25.6.
Ne
26.6.

pondělí 12. týdne
v mezidobí

18.00 Pohořelice (na úmysl Modlitební ligy bl. Karla za mír mezi národy)

památka sv. Aloise Gonzagy,
řeholníka SJ

18.30

sv. Jana Fishera, biskupa,
a Tomáše Mora, mučedníků

18.00 Komárov (za † Antonína Dohnala, rodiče, † a živou rodinu)

slavnost
NAROZENÍ
SV. JANA KŘTITELE
slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE JEŽÍŠOVA
památka
Neposkvrněného Srdce
Panny Marie

13. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
(III. neděle po Sv. Duchu)

Pohořelice (na úmysly členů modlitební spol.ze Zlína)

18.00 Pohořelice (za † Adélu Mužikovskou, živou rodinu a uzdravení
rodiny)

18.00 Pohořelice (na smír za urážky vůči Bož. Srdci Páně a za kněze a
kněžská povolání)

18.00 Oldřichovice (za † staříčky Šůstkovy, Zelíkovy a děti)
9.00

Pohořelice (za farníky)
Pohořelice - svátostné požehnání ve 14 hod.

10.30 Komárov (za † Vojtěcha Vyorala a za zdraví a Boží ochranu pro
živou rodinu)

Ohlášky z 12. neděle v mezidobí (II. po Sv. Duchu) - 19. 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 (slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova) při smírné adoraci po mši sv. lze získat plnomocné
odpustky za splnění obvyklých podmínek.
- V pátek po mši sv. bude na faře společné setkání pastorační a ekonomické rady naší farnosti.
- Příští sobotu bude v rámci každoroční pouti tatínků s dětmi, organisované olomouckým
Arcidiecésním centrem pro rodinu, rovněž tradiční zastávka u Paní Zdislavy v Oldřichovicích.
- Příští neděli (26. června) odpoledne se uskuteční, dá-li Pán Bůh, neformální setkání celé farnosti v
rámci farního dne. Zahájení bude svátostným požehnáním ve 14 hod. ve farním kostele,
pokračování pak přibližně od 15.00 hod. na fotbalovém hřišti v Pohořelicích; občerstvení bude
zajištěno. Je to příležitost k setkání obyvatel ze všech tří obcí naší farnosti – přijďte a pozvěte i své
známé!!! Vzhledem k tomu, že k datu 1. července je novým duchovním správcem farnosti
Pohořelice ustanoven P. Jan Lisowski, je to zároveň i příležitost k zavzpomínání na události
společně prožitých devíti roků. Termín předání farnosti (během měsíce července) mezi dosavadním a
novým duchovním správcem bude stanoven později. Děkujeme dobrému Bohu za nového pastýře. Prosíme
o Boží požehnání, pomoc Panny Marie a sv. Josefa pro kněžskou službu otce Jana v naší farnosti!!!

