
POŘAD BOHOSLUŽEB 
Římskokatolické farnosti HRADČOVICE

v týdnu od 27.01.2019 do 03.02.2019
Dne Liturgická slavnost hod. úmysl

neděle 
3. neděle v mezidobí 7.30 Za živé a † členky "Živého růžence"

27.1. 10.00 Za farníky

pondělí 
28. 1. 

Památka sv. Tomáše 
Akvinského, kněze a uč. církve

– –

úterý 
29. 1. 17.30

Za † Marii a Jaroslava Mihlovy, duše v očistci 
a živou rodinu                            V 193

středa 
30. 1. 17.30

Za † Josefa a Marii Šišákovy, rodiče a duše 
v očistci                                     H 249

čtvrtek 
31. 1.

Památka sv. Jana Boska, 
kněze 17.30

Za † ing. Vladimíra Rytíře

pátek 
1. 2. 17.30

Za † Josefa Koníčka a za živou rodinu 
                                    D 179

sobota 
2. 2. 

Svátek 
Uvedení Páně do chrámu 7.30

Za ženy z farnosti

neděle 
4. neděle v mezidobí 7.30 Za farníky

3. 2. 10.00 Za děti v přípravě na 1. svaté přijímání a jejich 
rodiče

úterý Hradčovice
středa Lhotka
čtvrtek Drslavice

úterý: Kolková 139, Juráková 169, Hrubošová 168
středa: Chvíla 16, Pijáčková 84, Koníčková 154
čtvrtek: ostatní

Na sobotu připadá svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše sv. je zahájena obřadem svěcení svíček. 
Můžete si přinést vlastní svíčky nebo si před obřady zakoupit v kostele. 

V neděli 3. 2. se při mši sv. v 10.00h představí dětí, které letos poprvé přistoupí ke stolu Páně.

Ve Veletinách budou v neděli dopoledne návštěvy jen s Eucharistií. Pomazání bude nemocným 
uděleno až v sobotu 23.02.2019. 

Svatoblažejské požehnání bude udělováno jednotlivě příští neděli po každé mši sv.

Návštěvu v Drslavicích očekávejte po deváté hodině dopoledne.

Výstav Nejsvětější svátosti a svátostné požehnání je v pátek přede mší sv.

Rozjímavý růženec za nová kněžská a řehol. povolání a obnovu rodin je v sobotu přede mší sv.

V  Drslavicích se uskuteční návštěvy nově, a to každý výše uvedený den v tomto pořadí :

Tichá hodinová adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí se uskuteční ve čtvrtek po večrní mši 

Biblická hodina je v úterý po večerní mši sv. na FAŘE!

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

Návštěvy nemocných spojené s pomazáním nemocných se uskuteční v obvyklý den i čas.


