
POŘAD BOHOSLUŽEB 
Římskokatolické farnosti HRADČOVICE

v týdnu od 05.05.2019 do 12.05.2019
Dne Liturgická slavnost hod. úmysl

neděle 
5. 5. 

3. neděle velikonoční
7.30

Za † Jindřicha Nedělu, jeho otce, rodiče 
Sedláčkovy a dar zdraví             D 48

10.00 Za farníky

pondělí 
6. 5. 

Památka sv. Jana Sarkandra, 
kněze a mučedníka – –

úterý 
7. 5. 18.00

Za † rodiče Josefa a Boženu Šobáňovy, rodiče 
Mikuškovy a ochranu Boží pro živou rodinu 
                                                 H 48

středa 
8. 5.  

Panny Marie, 
prostřednice všech milostí 7.00

Za † Františka Pijáčka, dvě manželky a duše 
v očistci                                        L 85

čtvrtek  
9. 5. 18.00

Za † Stanislava Hruboše, duše v očistci 
a zdraví pro živou rodinu

pátek 
10. 5. 18.00

Za † rodiče Šobáňovy a Pijáčkovy a za dar 
zdraví pro živou rodinu                H 20

sobota 
11. 5. 7.00

Za † rodiče Šrámkovy, bratra Františka a celou 
živou rodinu                      L 38

neděle 4. neděle velikonoční 7.30 Za † dárce mešních fundací

12. 5. 10.00 Za farníky

Setkání dětí před 1. sv. přijímáním je ve čtvrtek v kostele půl hodiny přede mší sv. tedy v 17.30h, 
mše sv. je jako dětská i pro ostatní děti.

Náboženství pro II. stupeň ve středu kvůli státnímu svátku není.

Ke konci školního roku skončí mandát současné Pastorační a Ekonomické rady farnosti.

Je třeba uskutečnit nové volby. Proběhnou přesně podle stanov. Volby jsou uspořádány ve třech 
fázích vždy o nedělních bohoslužbách. Příští neděli tedy po bohoslužbách budou rozdány 
kandidátní lístky, ke kterým obdržíte další pokyny.

Příští neděli je sbírka na křesťanská media.

Májová pobožnost u kaple v Súhradách dnes pro nepřízeň počasí se ruší.

Ve všední dny jsou májové vždy přede mší svatou.

Změna pořadu bohoslužeb: 8. května o státním svátku je v 7.00h

Biblická hodina je v úterý po večerní mši sv.

Další neděli bude májová pobožnost v kapli ve Veletinách, postupně pak v Drslavicích a na Lhotce. 


