
POŘAD BOHOSLUŽEB 
Římskokatolické farnosti HRADČOVICE

v týdnu od 31.03.2019 do 07.04.2019
Dne Liturgická slavnost hod. úmysl

neděle 4. neděle postní 7.30 Za živé a † členky Živého růžence

31. 3. 10.00 Za farníky
14.00 Pobožnost křížové cesty

pondělí 
1. 4. – –

úterý 
2. 4.

Sv. Františka z Pauly, 
poustevníka 18.00

Za obrácení a pevnou víru v rodinách 
                                                  V 195

středa 
3. 4. 18.00 Za † Jaroslava Prchlíka, živou rodinu, dar 

zdraví, víry a Boží ochranu          L 30

čtvrtek 
4. 4.

Sv. Izidora, 
biskupa a učitele církve 18.00

Za † rodiče Josefa a Růženu Pijáčkovy, 
všechny zesnulé příbuzné, dar zdraví a Boží 
požehnání pro živou rodinu                   L 53

pátek 
5. 4.  

Sv. Vincence Ferrerského, 
kněze 18.00

Za † rodinu Slunečkovu a Nevařilovu, dar 
zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

sobota 7.30 Na úmysl dáce

 6. 4. 14.00 Velikonoční svátost smíření

neděle  5. neděle postní 7.30 Za † syna Rostislava Šrámka a Boží požehnání 
pro živou rodinu                             H 240

7. 4. 10.00 Za farníky
14.00 Pobožnost křížové cesty

Návštěvy nemocných spojené s velikonoční sv. zpovědí proběhnou takto:

úterý: pí Kolková 139, pí Juráková 169, pí Orlovská 78,
pí Hrubošová 168  následují návštěvy v Hradčovicích

středa: p. Chvíla 16, pí Pijáčková 84,  následují návštěvy na Lhotce
pí Koníčková 154

čtvrtek: ostatní v Drslavicích jako obvykle

Biblická hodina je v úterý po večerní mši sv. – v 18.45h – na faře

Náboženství ve středu 18.45h

Tichá hodinová adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí se uskuteční ve čtvrtek po večerní 
mši sv. V pátek Výstav Nejsv. Svátosti a požehnání přede mší sv.

Rozjímavý růženec za nová kněžská povolání bude v sobotu před ranní mší sv.

Příležitost ke svátosti smíření před velikonocemi je v sobotu od 14.00h do 15.00h. Bude přítomno 
6 zpovědníků

V  Drslavicích v tomto pořadí :

Ve Veletinách uskutečním návštěvy spojené se se svátostí smíření až v úterý 9. dubna v 9.30h

Setkání dětí před 1. sv. přijímáním ve čtvrtek půl hodiny přede mší sv. – po změně času v 17.30h


