
POŘAD BOHOSLUŽEB 
Římskokatolické farnosti HRADČOVICEv týdnu od 30.06.2019 do 07.07.2019

Dne Liturgická slavnost hod. úmysl

neděle 
13. neděle v mezidobí 7.30 Za živé a † členky společenství Živého růžence

30. 6. 10.00 Za † a živé "osmdesátníky a starší" z farnosti

pondělí 
1. 7. – –

úterý 
2. 7. 18.00

Za † Marii a Josefa Chvílovy, rodiče, dar 
zdraví, Boží ochranu pro živou rodinu   H 31

středa 
3. 7.

Svátek 
sv. Tomáše, apoštola  18.00 volná intence

čtvrtek 
4. 7.  

Sv. Prokopa, opata 
Sv. Alžběty Portugalské 18.00 volná intence

pátek 
Slavnost sv. Cyrila, mnicha, 
a Metoděje, biskupa, 

Hradčovice

7.00 volná intence

5. 7. patronů Evropy Veletiny 

18.00
Za mládež

sobota 
6. 7.

Sv. Marie Gorettiové, panny 
a mučednice

Veletiny 

15.00
Za živé a † členy Sboru dobr. hasičů

neděle 
14. neděle v mezidobí 7.30 Za † dobrodince kostela (fundátory)

7. 7. 10.00 Za živé a † "šedesátníky"

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
Ve čtvrtek v Drslavicích návštěva proběhne až kolem 11.00 hodiny. Ve Veletinach, jako obvykle, v 
neděli 7. července 2019.

V pátek o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje je mše sv. ve farním kostele ráno v 7.00h. 
Poutní mše sv. v kapli ve Veletinách je v pátek v 18.00h – za mládež.

Autobus na Velehrad odjíždí v pátek 05.07.2019 v 7.00h z Drslavic se zastávkami Lhotka rozc., 
Hradčovice, Veletiny. Zájemci se nemusejí přihlašovat.

Obvyklá adorace ve čtvrtek před prvním pátkem nebude.

Na první sobotu nebude ranní mše sv. ve farním kostele, ale odpoledne v 15.00h ve Veletinách 
u příležitosti 90. letého jubilea SDH Veletiny.

Poděkování všem, kdo se podíleli na slavnosti Božího Těla v neděli. Chtěl bych vyzdvihnout 
pochopení těch, kdo budují oltáře, že přistoupili na mé požadavky, co se úpravy těchto zastavení 
týče. Dále pak poděkování za spolupráci s veletinskými hasiči, na které letos připadla organizační 
služba, rodičům, že podpořili účast krojovaných dětí a také jednomu krojovanému dospělému, že 
přijal mou výzvu. Věřím, že příští rok bude v kroji určitě více účastníků.

Návštěvy nemocných se uskuteční v obvyklý den i čas.

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

Ustavující schůze nové Pastorační rady je v neděli 30.06.2019 v 19.00h na faře.

úterý Hradčovice, středa Lhotka, čtvrtek Drslavice 


