
POŘAD BOHOSLUŽEB 
Římskokatolické farnosti HRADČOVICE

v týdnu od 26.05.2019 do 02.06.2019
Dne Liturgická slavnost hod. úmysl

neděle 
6. neděle velikonoční 7.30 Za živé a † členky živého růžence

26. 5. 10.00 Za farníky

pondělí 
27. 5.

Sv. Augustina z Cartenbury, 
biskupa – –

úterý 
28. 5. 18.00

Za † Antonína Zemánka, rodiče, sourozence 
a celý rod                                         V 5

středa 
29. 5. 18.00

Za † Karla a Františku Hrubošovy, † syny 
Zdeňka a Jana, a dceru Annu

čtvrtek 
30. 5.

Slavnost 
Nanebevstoupení Páně 18.00

Za † Františka a Libuši Prchlíkovy a † rodinu z 
obou stran                                      D 117

pátek 
31. 5.

Svátek 
Navštívení Panny Marie 18.00

Za † Boženu Berkovou, manžela, dvoje rodiče, 
† kněze, duše v očistci a Boží ochranu a pomoc 
pro živou rodinu             D 166

sobota 
1. 6.

Památka sv. Justina, 
mučedníka 7.00 volný úmysl

neděle 7. neděle v mezidobí 7.30 Za † P. Antonína Kupku

2. 6. 10.00 Za děti poprvé u stolu Páně a za jejich rodiče

OHLÁŠKY SŇATKU:
V sobotu dne 15.06.2019 v kapli Ducha Svatého v Podolí hodlají uzavřít církevní sňatek pan Martin 
Ševčík, bytem Veletiny 78 a slečna Michaela Jakšíková bytem Hradčovice 130

Májová pobožnost formou bohoslužby slova je u kaple sv. Barbory na Lhotce v neděli 26.05.2019 
odpoledne ve 14.00h. 

Ve všední dny jsou májové vždy přede mší svatou.

Biblická hodina je v úterý po večerní mši sv.

První svatá zpověď je v sobotu ve 14 hodin. Po ní nácvik nedělní slavnosti. 

1. svaté přijímání je příští neděli na hrubé mši sv. Ve farnosti přistoupí poprvé ke stolu Páně 17 
dětí. 

Náboženství pro II. stupeň je opět ve středu po večerní mši sv.

Setkání dětí před 1. sv. přijímáním je ve čtvrtek v kostele půl hodiny přede mší sv. tedy v 17.30h.
Čtvrteční slavnost Nanebevstoupení je tzv. doporučený svátek…

Páteční mše sv. je křestní. Křest přijme jeden z prvokomunikantů.

Rozjímavý růžnec za nová kněžská povolání je v sobotu přede mší sv.


