
POŘAD BOHOSLUŽEB 
Římskokatolické farnosti HRADČOVICEv týdnu od 02.06.2019 do 09.06.2019

Dne Liturgická slavnost hod. úmysl

neděle 7. neděle velikonoční 7.30 Za † P. Antonína Kupku

2. 6. 10.00 Za děti, které přistoupí poprvé ke stolu Páně 
a za jejich rodiče

pondělí 
3. 6.

Památka sv. Karla Lwangy 
a druhů, mučedníků – –

úterý 
4. 6. 18.00

Za † rodiče Janoškovy, dva syny a duše 
v očistci                                       H 213

středa 
5. 6.

Památka sv. Bonifáce, 
biskupa a mučedníka 18.00

Za † Marii Hanáčkovou a dva syny 
                                                   H 213

čtvrtek 
6. 6.

Sv. Pavlíny, panny a mučed. 
Sv. Norberta, biskupa 18.00

Za † Jana Daňka, s prosbou o dar zdraví a Boží 
požehnání pro živou rodinu    L 85

pátek 
7. 6. 18.00

Za dar zdraví a Boží požehnání pro Marii 
a Jiřího Bajajovy

sobota 
8. 6. 7.00

Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, 
50 let manželství s prosbou o další ochranu 
a požehnání                                  H 50

neděle 
9. 6.

Slavnost 
Seslání Ducha Svatého 7.30

Za † Jana a Růženu Orlovské, 
Metoděje Hruboše a Boží požehnání pro živou 
rodinu                                          D 117 

*končí doba velikonoční* 10.00 Za † a živé "pětašedesátníky" z fanosti

úterý Hradčovice
středa Lhotka
čtvrtek Drslavice

úterý: pí. Juráková 169, pí. Orlovská 78, pí. Hrubošová 168
středa: p.Chvíla 16, pí. Pijáčková 84, pí. Koníčková 154, pí. Hanáková 156 

čtvrtek: ostatní

II. kolo voleb do pastorační rady se uskuteční v neděli 09.06.2019 vždy po skončení bohoslužeb.

Neděle 09.06.2019 je také konečným termínem pro zápis na pouť za obnovu rodin na Velehradě. 
V kostele na stolku pod kůrem je seznam. Po tomto termínu se případní další zájemci budou 
muset obrátit na prodejnu Gloria v Uherském Brodě.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

Ve Veletinách se uskutční návštěva s Eucharistií v neděli 09.06.2019 dopoledne.

Tichá hodinová adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí je ve čtvrtek po večerní mši sv.

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

Návštěvy nemocných se uskuteční v obvyklý den i čas.

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

OHLÁŠKY SŇATKU:
V sobotu dne 15.06.2019 ve zdejším farním kostele hodlají uzavřít církevní sňatek pan Michal 
Rožek, bytem Uherský Brod, Močidla 2161 a slečna Petra Řiháková bytem Uherský Brod, Močidla 
2161 

Biblická hodina je v úterý po večerní mši sv.


