
POŘAD BOHOSLUŽEB 
Římskokatolické farnosti HRADČOVICEv týdnu od 16.06.2019 do 23.06.2019

Dne Liturgická slavnost hod. úmysl

neděle 
Slavnost 
Nejsvětější Trojice   7.30

Za † Jaroslava Pijáčka, manželku, bratra, 
rodiče a dar zdraví pro živou rodinu    H 31

16. 6. 10.00 Za † a živé "sedmdesátníky" z farnosti

pondělí 
17. 6. 18.00

Za † Víta Zemánka a Boží požehnání pro živou 
rodinu                                                 V 213

úterý 
18. 6. – –

středa 
19. 6.

Sv. Jana Nepomuckého 
Neumanna, biskupa 
Sv. Romuald, opata

18.00
Za † rodiče Pijáčkovy, Josefa Šobáně a Boží 
pomoc a ochranu pro živou rodinu      H 61

čtvrtek 
20. 6.

Slavnost 
Těla a Krve Páně     18.00

Za kněze a kněžská povolání 
                                                        MM

pátek 
21. 6.  

Památka sv. Aloise Gonzagy, 
řeholníka 18.00

Za † Marii Kolískovou a rodiče 
                                                        H 97

sobota 
22. 6.

Sv. Paulína Nolánského, biskupa 
Sv. Jana Fishera, biskupa,  
a Tomáše Mora, mučedníků

– – pouť farnosti na sv. Antoníček, mše sv. ve 14.00h

neděle 
Slavnost 
Těla a Krve Páně     7.30

Za † dobrodince kostela (fundátory)

23. 6. * průvod Božího Těla* 9.00 Za † a živé "pětasedmdesátníky" z farnosti

Vyzýváme též rodiče dětí, které byly letos u 1. sv. přijímání, aby dětem umožnili účastnit se 
průvodu v krojích. Účast dalších krojovaných  (i dospělých) je vítána a očekávaná.

Pouť na Skalku u Trenčína a Skalní sanktuarium Božího milosrdenství na hoře Butkov u Ladců 
uspořádáme v sobotu 13.07.2019

Změna pořadu bohoslužeb: v pondělí 17.06.2019 bude zde mimořádně večerní mše sv.

V úterý mše sv. ani biblická hodina nebude.

V sobotu 22.6.2019 taktéž ranní mše sv. se nekoná. Farnost pořádá pouť na sv. Antoníček. Odjezd 
autobusu z Drslavic ve 13.00h se zastávkami Lhotka rozc., Hradčovice–fara, Veletiny,

Účastníci pěší poutě mají sraz v sobotu v 8.00h ráno před farou.

Mše sv. bude na Blatnické hoře ve 14.00h, další program: pobožnost Křížové cesty, opékání buřtů, 
letos není třeba buřty brát s sebou, pro každého bude nachystáno.

Slavnost Těla a Krve Páně s průvodem ke čtyřem oltářům je v neděli. Ranní mše sv. v obvyklých 
7.30h, hrubá mše začne mimořádně už v 9.00h. Po ní bude průvod s Eucharistií ke čtyřem oltářům. 


