
POŘAD BOHOSLUŽEB 
Římskokatolické farnosti HRADČOVICE

v týdnu od 06.01.2019 do 13.01.2019
Dne Liturgická slavnost hod. úmysl

neděle Slavnost 
7.30

Za † rodiče Matějovy a Kašpaříkovy, Boží 
požehnání pro živou rodinu                   H 281 

; Zjevení Páně (sv. Tří Králů)
10.00

Za farníky

pondělí 
7. 1. – –

úterý 
8. 1. – –

středa 
9. 1.  – –

čtvrtek 
10. 1. – –

pátek 
11. 1. – –

sobota 
12. 1. – –

neděle 
Svátek Křtu Páně 7.30

Na poděkování za kostelní květinovou službus 
prosbou o Boží požehnání do dalších let 
                                               H 116 

13. 1. *končí doba vánoční*
10.00

Za farníky

Večerní mše svaté v tomto týdnu se pro nemoc duchovního správce nekonají.

Biblická hodina ani nábožnství na faře se nekoná.

Farníci z Hradčovic a Lhotky srdečně zvou na farní ples, který se koná 12.1.2019 v sále Obecního 
úřadu v Hradčovicích. Začátek je v 19.30. K tanci a poslechu hraje dechová hudba Hradčovjanka. 
Předprodej lístků (i sponzorských) na Obecních úřadech v Hradčovicích, Drslavicích a ve 
Veletinách. Na těchto místech se budou i vybírat dary do tomboly.

Příští nedělí končí doba vánoční. Vzhledem k tomu, že v týdnu zde bohoslužby nebudou, prosíme 
ochotné pomocníky, aby už v pondělí v 8.30h ráno přišli uklidit vánoční výzdobu. 
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